
OPINIÃO
Tesouro Direto rende 14 
vezes mais que Poupança
Ricardo Hiraki, página 2

OPINIÃO
Tesouro Direto rende 14 
vezes mais que Poupança
Ricardo Hiraki, página 2

EMPRESA-CIDADÃ
Assim era o mundo em  

14 de janeiro de 2001
Paulo Márcio de Mello, página 4

mercantil www.monitordigital.com.br

ANO CVII - Nº 28.299
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, quarta-feira,
16 de janeiro de 2019

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,7290

Dólar Turismo R$ 3,8700

Euro R$ 4,2543

IGP-M -1,08% (dezembro)
0,89% (outubro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5497

Ouro (gr) R$ 151,61

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil
Monitor

OPINIÃO
Banca se alia a todos 
os movimentos, 
exceto o nacionalismo
Pedro Augusto Pinho, página 2

Extrema pobreza
volta a subir na AL
Quase metade dos 
lares não tem acesso 
a serviços sociais e 
trabalho decente

Mais de três em cada quatro la-
res latino-americanos não conse-
guem ter acesso, simultaneamente, 
a serviços como água, saneamen-
to e energia, direitos como saúde, 
educação e assistência social e uma 
inserção no mercado de trabalho 
com renda que permita ficar acima 
da linha da pobreza.

O relatório Panorama Social de 
América Latina 2018, elaborado 
pela Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe (Ce-
pal), mostra que 44,5% dos lares 
não tinham, em 2016, acesso nem 

a serviços sociais, nem a mercado 
de trabalho. A situação, porém, me-
lhorou em relação a 2002, quando 
a dupla exclusão atingia 57,8% das 
moradias.

As condições básicas de serviços 
sociais e inclusão laboral configu-
ram o que os autores do documen-
to chamaram de “dupla inclusão”. 
Em 2002, apenas 14,7% dos lares 
estavam nesta condição. Em 2016, 
quase uma em quatro residências 
(23,5%) conseguiram reunir servi-
ços sociais e acesso ao mercado de 
trabalho.

A melhoria passa pela redução 
da pobreza. A taxa caiu de 44,5% 
em 2002 para 30,2% em 2017, de 
226 milhões de pessoas para 184 
milhões. A da extrema pobreza caiu 
de 11,2% para 10,2% no mesmo 
período. A população em situação 
de pobreza extrema, porém, que 
havia caído de 57 milhões para 46 
milhões entre 2002 e 2014, voltou 

a subir, para 62 milhões em 2017, 
nível mais alto desde 2008.

A desigualdade na América La-
tina caiu nos últimos 15 anos. O 
índice Gini, indicador mais usado 
para medir essa situação, dimi-
nuiu de 0,53 para 0,47 entre 2002 
e 2017. No caso brasileiro, o índice 
saiu de 0,57 em 2002, teve um mo-
vimento de queda até 2014 e subiu 
um pouco com o aprofundamento 
das políticas neoliberais, fechando 
2017 em 0,54.

As despesas públicas com gastos 
sociais saltaram de 8,5% do Produto 
Interno Bruto dos países latino-ame-
ricanos, no ano 2000, para 11,2% 
do PIB, em média, em 2016. Isso 
representa 51,4% do gasto público 
total. A Cepal recomendou a inten-
sificação de políticas públicas com-
plementares de proteção social e de 
inclusão no mercado de trabalho, 
para redistribuir renda e diminuir a 
extrema pobreza no continente.

Reino Unido busca acordo  
para evitar debandada da UE

O Parlamento britânico rejeitou 
a fórmula de saída do Reino Unido 
da União Europeia – o Brexit – pro-
posta pela primeira-ministra There-
sa May. Foram 432 votos contra a 
medida e 202 a favor. Nesta quarta, 
os deputados votarão uma moção 
de censura ao governo apresentada 
pelo Partido Trabalhista.

O futuro do governo de Theresa 
May é considerado incerto, pois o 
acordo foi rejeitado também por 
partidos que tradicionalmente fi-
cavam ao seu lado. Mas analistas 
britânicos apostam na rejeição da 
moção. Embora vários integrantes 
do Partido Conservador tenham vo-
tado contra o plano, não se espera 
que entreguem o poder aos traba-
lhistas.

Para o deputado Jeremy Corbyn, 
do Partido Trabalhista, foi a derrota 
mais pesada no Parlamento em 100 
anos. Há um movimento no Reino 
Unido que defende um novo refe-
rendo para perguntar à sociedade 
britânica sobre a saída da União 
Europeia. Em Londres, muitos saí-
ram às ruas em apoio à decisão.

O presidente do Conselho Eu-
ropeu, Donald Tusk, fez um ape-
lo velado para que o Reino Unido 
permaneça na União Europeia, su-
gerindo que a perda histórica dei-

xou o acordo quase “impossível”. 
A data prevista, inicialmente, para 
implementar o Brexit era a partir de 
29 de março 2019, indo até 31 de 
dezembro 2020. O período de tran-
sição pode ser prolongado, apenas 
por uma vez, por um ou dois anos, 
no máximo, até ao final de 2022.

Em editorial, o jornal britâni-
co The Guardian lembra que a 
primeira-ministra lidera um parti-
do dividido e um país que arma-
zena alimentos e remédios como 
se estivesse se preparando para 
a guerra. “Ela precisa humilde-
mente procurar seus oponentes e 
encontrar uma maneira de evitar 
que o Reino Unido deixe a UE em 
semanas.”

“O país enfrenta agora uma situ-
ação sem precedentes em sua histó-
ria constitucional: como conciliar a 
soberania do povo com a soberania 
do Parlamento”, prossegue o Guar-
dian. “O voto do Brexit foi impul-
sionado por salários estagnados, 
disparidades regionais e uma forma 
sem alma de acumulação capitalis-
ta. Estes não foram causados pela 
UE, nem serão resolvidos deixan-
do-a. Apenas as políticas aprovadas 
pelo governo intencionalmente po-
dem fazer isso. A senhora deputada 
May também não as forneceu.”

Decreto permite posse 
de até quatro armas, 
mas divide opiniões

A partir do decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro nesta ter-
ça-feira, cidadãos brasileiros com 
mais de 25 anos poderão comprar 
até quatro armas de fogo para guar-
dar em casa. O texto regulamenta o 
registro, a posse e a comercializa-
ção de armas de fogo e munição no 
país, uma das principais promessas 
de campanha do ex-capitão.

Citando o referendo de 2005 em 
que a população rejeitou a proibi-
ção do comércio de armas de fogo, 
Bolsonaro argumentou a necessida-
de do decreto. “O povo decidiu por 
comprar armas e munições, e nós 
não podemos negar o que o povo 
quis naquele momento.”

O decreto entra em vigor após 
sua publicação no Diário Oficial da 
União e refere-se exclusivamente à 
posse de armas. O porte de arma 
de fogo, ou seja, o direito de andar 
com a arma na rua ou no carro não 
foi incluído no texto.

Além de militares e agentes públi-
cos da área de segurança ativos e inati-
vos, poderão adquirir armas de fogo os 
moradores de áreas rural e urbana com 
índices de mais de 10 homicídios por 
100 mil habitantes, conforme dados 
do Atlas da Violência 2018, produzido 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública.

Donos e responsáveis por esta-
belecimentos comerciais ou indus-
triais também poderão adquirir o 
armamento, assim como coleciona-

dores de armas, atiradores e caça-
dores, devidamente registrados no 
Comando do Exército.

Contudo, o decreto que facilita 
posse de armas dividiu opiniões 
na Câmara dos Deputados. Líder 
do DEM, o deputado Elmar Nas-
cimento concorda com a medida 
anunciada pelo governo, que diz 
atender à vontade da sociedade 
brasileira. Já o líder do PT, depu-
tado Paulo Pimenta, considera o 
decreto inconstitucional e acredita 
que a medida pode aumentar a vio-
lência no país. E anunciou que o 
partido vai questionar a medida no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
por meio de uma ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI) a ser 
protocolada nos próximos dias. Pi-
menta disse ainda que apresentará 
em fevereiro à Câmara um projeto 
de decreto legislativo (PDC) com o 
objetivo de sustar o decreto.

Pesquisa divulgada no final de 
dezembro pelo Datafolha mos-
tra que segue majoritário o apoio 
à proibição de posse de armas no 
país. Em comparação às últimas 
pesquisas, o índice cresceu e se 
aproximou do patamar de 2014. 
Seis em cada 10 (61%) são contrá-
rios a posse de armas e defendem a 
sua proibição (era 55% em outubro, 
56% em 2017 e 62% em 2014), 
37% são favoráveis ao porte de 
armas (era 41% em outubro, 42% 
em 2017 e 35% em 2014) e 2% não 
opinaram.  Página 3

Onyx recebeu mais de meio milhão
em doações da indústria de armas

Pouco depois de o presiden-
te Jair Bolsonaro assinar o 
decreto que flexibiliza a posse 
de armas no país, permitindo 
que um cidadão tenha até qua-
tro armas, as ações da Taurus, 
uma das maiores empresas de 
armas, disparam. A expecta-
tiva de assinatura do decre-
to fez os papéis da fabricante 
de armas se valorizarem em 
104,94% só nesses primeiros 
dias de 2019.

Para chegar a esse resulta-
do, empresas de armas e mu-
nições investiram pesado no 
lobby junto à chamada banca-
da da bala. Dados do Tribunal 
Superior Eleitoral mostram 
que as doações da indústria 
armamentista nas eleições 
de 2014, quando as empresas 
ainda podiam financiar cam-
panhas eleitorais, chegaram a 
R$ 1,91 milhão, com valores 
distribuídos a 21 candidatos 
ao cargo de deputado federal, 
sendo que todos foram elei-
tos ou ao menos conseguiram 
vaga de suplente.

O atual ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, um dos 
responsável pela elaboração 
do decreto está entre os candi-
datos financiados. Em artigo 
publicado no Brasil 247, o jor-
nalista Gilvandro Filho desta-
ca que Lorenzoni sempre con-
tou com a indústria de armas.

“De 2006 até 2014, último 
pleito em que foi permitida a 
doação de empresas a candi-

datos, o porquinho do parla-
mentar foi recheado com mais 
de meio milhão de reais da in-
dústria armamentista”, desta-
ca Gilvandro.

O jornalista detalha alguns 
desses valores. Segundo ele, 
com base em dados da Agên-
cia Lupa, o ministro de Bol-
sonaro recebeu, em 2006, do-
ação de R$ 110 mil da Taurus, 
a mesma que viu as suas ações 
dispararem na bolsa após a 
assinatura do decreto.

Em 2008, a empresa man-
teve a doação em apoio a sua 
candidatura a prefeito de Por-
to Alegre (RS). Mas em 2010, 
o investimento em campanha 
saltou para R$ 150 mil, quan-
do ele contou com o incremen-
to da Associação Nacional da 
Indústria de Armas e Muni-
ções que entrou com R$ 100 
mil.  Página 5
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Em meados dos anos 1990, es-
tava, como civil convidado, parti-
cipando do Corpo Permanente da 
Escola Superior de Guerra (ESG). 
O sistema financeiro internacional, 
que doravante chamarei “banca”, 
tomava o poder no mundo. No en-
tanto, muitos intelectuais, profes-
sores, economistas e estudiosos das 
ciências sociais ainda não se davam 
conta desta realidade.

E como evoluiu a banca, que, em 
pouco mais de 30 anos, dominou 
antigos impérios coloniais e amea-
ça, hoje, a nação mais rica e melhor 
armada do Planeta?

Nos debates na ESG, fui me dan-
do conta que era um sistema de do-
minação que tínhamos pela frente. 
Na história, os impérios coloniais 
foram formados por nações – roma-
nos, franceses, ingleses, mongóis 
– ou por religiões – islâmicos, oto-
manos – ou decorreram de ideolo-
gias – comunismo, neoliberalismo. 
Agora, nos defrontávamos com um 
sistema e, naquele momento, pare-
cia próximo das esquerdas, pelas 
questões transversais, embora apre-
sentando diversas contradições.

Lembremos que a banca, no Bra-
sil, tinha entre seus “representan-
tes” o professor Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), um uspiano (!). 
Aqui e no exterior apoiava movi-
mentos ecológicos, apontava para 
a “liberdade” ou “reconhecimento” 
de manifestações identitárias, em-
bora exigisse o “Estado Mínimo” e 
a “privatização dos bens públicos”.

Hoje, não há qualquer dúvida 
que a banca navega na falsidade, 
na mentira, que se alia a todos mo-
vimentos exceto o nacionalismo, o 
qual combate. Mesmo sem estas in-
formações, não via, nos anos 1990, 
quem poderia se opor ao sistema 
financeiro internacional senão a di-
reita nacionalista. E por quê?

Os grandes impérios sempre são 
derrotados por ações e divergências 
internas. A União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), que 
se construiu com o industrialismo 
socialista, não completou o mode-
lo industrial com a vertente indis-
pensável do consumo. Um corpo 
desequilibrado, mais cedo ou mais 
tarde, vai ao chão. As esquerdas fi-
caram desnorteadas, a tal ponto que 
se associaram, em muitas ações e 
por muitas de suas expressões indi-
viduais, à banca.

Mais um exemplo. O Partido 
dos Trabalhadores (PT) assumiu o 
poder com a banca e, ainda hoje, 
continua sendo, por suas manifes-
tações, um elemento de auxílio. 
Parece incongruente? Mas veja que 
a política financeira de Lula, de 
Dilma e de Temer foi a mesma. Até 
seus executores estiveram, quer no 
primeiro plano quer em planos se-
cundários, em todos os governos 
desde 1990 até 2018.

E os fatos que vemos na Euro-
pa, nos Estados Unidos da Améri-
ca (EUA) e na Rússia, que aban-
donou o marxismo, mostram que 
é o nacionalismo de direita que se 
transformou no grande opositor da 
banca.

Em 19/12/2018, o jornal Valor 
Econômico, que pertence a um 
sistema de doutrinação da banca 
no Brasil – as empresas Globo – 
transcreve artigo do Financial Ti-
mes (nada mais significativo) que 
tem por título: “O pacto diabólico 
do nacionalismo” (!). E procura 
confundir – atitude típica da banca 
– colocando nacionalismo e patrio-
tismo como sentimentos diferentes.

Vamos aprofundar o que é a ban-
ca neste final do século XX e início 
do século XXI. Sua fundamentação 
está na acusação da incapacidade 
do Estado em promover o desen-
volvimento nacional. Prega, então, 
a destruição ou o Estado Mínimo 
e a implantação de um sistema in-
ternacional – a globalização. Um 
mundo “sem fronteiras” que qual-
quer hippie subscreveria.

Um hippie é um adepto da ban-
ca? Certamente não. Mas poderá, 
com sua oposição aos valores de 
todos os Estados nacionais – do 
trabalho, do combate às drogas, 
das uniões maritais com propósitos 
duradouros – ser uma linha auxiliar 
da banca.

Um grande momento da banca 
foram as desregulações promovi-
das pela Inglaterra (Margaret Tha-
tcher) e pelos EUA (Ronald Rea-
gan). Elas permitiram trazer, em 
apenas uma década, US$ 4 trilhões 
dos ilícitos (tráfico de drogas, de 
armas, de pessoas e de órgãos hu-
manos) para a legalidade do merca-
do financeiro.

A banca se associou ao socialis-
mo francês que resultou na coloca-
ção de um empregado dos banquei-
ros Rothschild na presidência da 
França – Emmanuel Macron – atu-
almente sofrendo a oposição dos 
coletes amarelos (gilets jaunes). 
Nos EUA, desde Reagan, a banca 
vem aparelhando o Executivo e o 
Legislativo estadunidense, tendo 
sofrido a primeira derrota com a 
eleição de Donald Trump.

Na Rússia, após o desastre de 
seu representante – Boris Ieltsin – a 
banca sofre a oposição nacionalista 
de Vladimir Putin.

Em todo mundo surgem mo-
vimentos de direita ou de classes 
médias conservadoras contra a 
banca. Apenas na Europa, nas re-
centes eleições, tivemos os nacio-
nalistas de direita eleitos na Áus-
tria (Heinz-Christian Strache), na 
Hungria (Viktor Orbán), na Itália 
(Matteo Salvini), na Polônia (Ma-
teusz Morawiecki); e em posição 
de destaque na França (Marine Le 
Pen), na Holanda (Geer Wilders), 
na Alemanha (Alice Weidel). Ape-
nas em Portugal há uma esquerda 
nacionalista que, em alguns pontos, 
combate a banca.

O Brexit foi uma derrota da ban-
ca no Reino Unido. A Argentina de 
Mauricio Macri, aliado da banca, 
tem colocado cada vez mais pesso-
as nas ruas contra suas medidas de 
“austeridade”.

Como está a banca nesta se-
gunda década do século XXI? 
Houve transformação significati-
va na sua gestão. As trilionárias 
famílias, detentoras de quase um 
quarto das movimentações fi-
nanceiras ao final do século XX, 
foram substituídas por empresas 
financeiras, cujos chief executive 
officers (CEOs) decidem as apli-
cações e os resgates.

Estas empresas financeiras, que 
aparecem nas relações dos princi-

pais acionistas de todas empresas 
de petróleo, fabricantes de auto-
móveis, produtos de consumo e de 
outros segmentos, com ações nas 
bolsas de valores de Nova York, 
Londres, Zurich são, entre outras: 
BlackRock, Vanguard, State Street, 
Wellington, Fidelity, Geode.

O discurso da “globalização” 
arrefeceu. Ele estava intimidando 
uma classe média que temia a “in-
vasão estrangeira” e se voltava para 
a extrema direita. A ineficiência 
dos Estados Nacionais e os bene-
fícios das privatizações, que eleva-
ram por todo mundo os preços dos 
serviços e dos bens privatizados, 
foram substituídos pela “austerida-
de” nos orçamentos nacionais.

Era difícil argumentar que a con-
ta de energia elétrica, depois das 
privatizações de todo setor, tinha 
sido multiplicada por três, quatro 
vezes em razão da “eficiência do 
mercado”. O mesmo para os ser-
viços telefônicos, dos transportes, 
dos saneamentos, por toda Europa 
e nas Américas.

A ineficiência e os altos custos 
do “mercado” levaram governos 
conservadores do Reino Unido e da 
Alemanha a reestatizar empresas e 
serviços privatizados, como o for-
necimento de água e o transporte 
público, e a suspender privatiza-
ções programadas.

Como já apontei, a banca frau-
da, falseia dados, inventa ocorrên-
cias e, mais grave do que todo este 
embuste, ela corrompe. Um repre-
sentante da banca, que participou 
ativamente das privatizações de 
FHC, declarou publicamente que 
só perdia ações na primeira instân-
cia. O Judiciário dos recursos ele já 
corrompera.

O recente livro do maior soció-
logo brasileiro vivo, Jessé Souza, A 
classe média no espelho, narra um 
depoimento de executivo financei-
ro que, como fosse a mais natural 
situação do mundo, corrompera 
todo Judiciário que interessava a 
seus negócios. E narrava a forma 
como os “tinha no bolso”.

Em outros artigos tive a oportu-
nidade de me referir à conquista do 
Judiciário, no Brasil, pela banca. 
Investigando esta situação verifi-
quei não ser uma jabuticaba. Era 
uma opção da banca após o insu-
cesso na conquista das Forças Ar-
madas (FFAA).

O Brasil de hoje vê com apre-
ensão a disputa entre dois po-
deres. De um lado, expressiva 
parcela das FFAA, descontente 
com a alienação de recursos in-
substituíveis do Brasil para o ex-
terior e o controle por interesses 
estrangeiros de áreas estratégicas 
da Nação. De outra, a banca, que 
avança no domínio de setores in-
teiros do Governo – nacional e 
estaduais – alia-se ora à esquerda, 
ora a designações religiosas, ora a 
movimentos identitários e raciais 
para desviar a atenção dos brasi-
leiros de suas ações antinacionais 
e anti-humanitárias.

Os slogans da “globalização”, 
“Estado Mínimo”, uma vez desmo-
ralizados, estão sendo substituídos 
pelos “ajustes fiscais”, “austerida-
de” e pelas ameaças, como o fim da 
previdência social, um futuro que 
só as fraudes da banca constrói.

Unamo-nos brasileiros patriotas, 
nacionalistas, às Forças Armadas 
na defesa do Brasil.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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Eles navegam na 
falsidade, se aliam a 
todos movimentos, 
exceto o nacionalismo

A Nação ou a banca Tesouro Direto rende 14 vezes 
mais do que Poupança

O Sol da Caridade, Jesus

Algumas pessoas conseguem 
guardar dinheiro e o direcionam 
para a Poupança. Entretanto, mes-
mo aqueles que já tiveram experi-
ência positiva em outros produtos 
de investimentos (títulos públicos, 
CDBs, LCAs etc.), preferem a op-
ção mais tradicional, e até menos 
rentável, por acharem os demais 
muito confuso.

Mas trago um ótimo incentivo 
para quem tem preguiça para pes-
quisar e se informar melhor sobre 
esse tema, porque a diferença en-
tre investir no Tesouro Direto ou 
na Poupança pode resultar em uma 
aposentadoria com algumas restri-
ções ou com conforto. E aí? Se in-
teressou?

A primeira coisa que precisamos 
saber é que a Poupança tem uma 
rentabilidade de 70% da Taxa Selic, 
que hoje é 6,5% ao ano (a.a.); logo, 
temos 4,55% a.a. na famosa cader-
neta. Não tem Imposto de Renda e 
nem taxa de administração.

Em uma das três modalidades do 
Tesouro Direto, o IPCA+, temos 
hoje uma rentabilidade de 4,9% a.a 
mais a inflação do período medida 
pelo IPCA. Mas no Tesouro Dire-
to temos IR de 15% sobre a renta-
bilidade após dois anos e taxa de 
administração do governo (através 
do órgão B3) de 0,25% a.a. sobre 
o total.

Simulei R$ 10 mil aplicados 
hoje na Poupança e no Tesouro 
IPCA+ por 30 anos, considerando 
inflação de 4% a.a (média da meta 
do governo).

Poupança
Valor Aplicado hoje: R$ 10.000,00
IR: 0% = R$ 0,00

Taxa de administração: R$ 0,00
Valor líquido resgatado em 2049: 
R$ 37.994,53

Tesouro IPCA+:
Valor Aplicado hoje: R$ 10.000,00
IR: 15% = R$ 17.778,92
Taxa de administração: R$ 6.529,91
Valor líquido resgatado em 2049: 
R$ 110,747,20

Considerando somente os ga-
nhos, o Tesouro seria quase 3,6 
melhor, ou 360% mais eficiente 
que a Poupança. Se tirarmos a in-
flação do período prevista em 4%, 
teríamos uma situação muito mais 
gritante. Observem:

Poupança:
Valor líquido resgatado em 2049: 
R$ 11.788,60 (rentabilidade de R$ 
1.788,60)

Tesouro IPCA+
Valor líquido resgatado em 2049: 
R$ 35.050,06.

Considerando somente os ga-
nhos reais (acima da inflação), te-
ríamos Poupança com R$ 1,788,60 
contra Tesouro IPCA+ com R$ 
25.050,06. Seria 14 vezes mais efi-
ciente quando tiramos a inflação 
do período. Agora, imagine chegar 
em sua aposentadoria tendo muitas 
vezes mais conforto, simplesmente 
porque optou por investir no Tesou-
ro Direto, que é mais seguro que a 
Poupança, dedicando poucas horas 
para aprender sobre.

q Ricardo Hiraki Maila
Administrador, fundador da Plano 

Consultoria.

Diante da imensidão dos Univer-
sos de Deus, os ideais de vaidade 
e de domínio humanos não pos-
suem futuro. Ao serem atraves-
sadas as águas do “rio da morte”, 
desfazem-se as quimeras de uma 
Ciência quando sem entranhas, 
bem como os terrores de crenças 
quando carregadas de preconceitos 
e intolerâncias, além de todo es-
pírito de concorrência desalmada e 
do conceito bélico, que separam as 
pátrias.

Isso até que o Sol da Caridade, 
que é Jesus, espante as trevas da 
ignorância insolente e, abrindo a 
visão espiritual dos seres humanos, 
faça-os inferir que apenas o exer-
cício das Divinas Leis da Fraterni-
dade Ecumênica e da Solidariedade 
Social trará Paz à Terra.

Nesse tempo, o ensino sublime 
do Evangelho-Apocalipse do Mes-
tre Amado terá finalmente acalma-
do os corações, que encontrarão no 
Regaço de Deus o descanso para 
os seus Espíritos desorientados. É 
a época tão almejada por todos os 
missionários do Bem, momento 
em que a humanidade terá enten-
dido que de nada adianta ilustrar a 
mente, se o coração for esquecido 
e que é delírio completo desejar 
o progresso da sociedade, se os 
princípios da confiança e do res-
peito forem avis rara nas relações 
interpessoais.

Admoesta o Professor Celeste: 
“De que adianta ao homem conqui-
star o mundo inteiro e perder a sua 
Alma?” (Boa Nova de Jesus, con-
soante Marcos, 8:36).

Fundamental e sábia reflexão 
do Rabi da Galileia, uma vez que 
não ansiamos percorrer caminhos 

equivocados, que inevitavelmente 
resultarão em retrocesso, em vir-
tude de nossa indiferença ao conhe-
cimento do Espírito – que não está 
jungido à religião ou à irreligião de 
quem quer que seja.

Daí ser o lema da Legião da Boa 
Vontade (LBV), há tanto proclama-
do, promover Desenvolvimento 
Social e Sustentável, Educação e 
Cultura, Arte e Esporte, com Es-
piritualidade Ecumênica, para que 
haja Consciência Socioambiental, 
Alimentação, Segurança, Saúde e 
Trabalho para todos, no despertar 
do Cidadão Planetário.

E aqui reforço a expressão Es-
piritualidade  Ecumênica, por-
quanto esta é o berço dos mais 
generosos valores que nascem da 
Alma, a morada das emoções e do 
raciocínio iluminado pela intuição, 
a ambiência que abrange tudo o que 
transcende ao campo comum da 
matéria e provém da sensibilidade 
humana sublimada, a exemplo da 
Verdade, da Justiça, da Misericór-
dia, da Ética, da Honestidade, da 
Generosidade, do Amor Fraterno.

Ora, que as mais elevadas aspi-
rações, que carregamos em nosso 
íntimo esclarecido, possam expan-
dir os horizontes do pensamento e 
consigam com espírito de inicia-
tiva e com criatividade enfrentar os 
graves desafios mundiais de nosso 
tempo, traduzindo-se em resulta-
dos efetivos que beneficiem toda 
a humanidade, que, unida, insiste 
em sobreviver às mais borrascosas 
situações.

q José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
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JUÍZO DE DIREITO DA 48ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - RJ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com prazo de 20 dias, para Intimação dos HERDEIROS DE 
MERHY CURY: Regina Célia de Oliveira e Silva Cury, Ieda Tatiana 
Cury, Luiz Gabriel de Oliveira e Silva Cury, George Albuquerque, 
Caroline Cury de Albuquerque, George Marcell Cury de Albuquer-
que, Tereza de Jesus Cury e Larissa Ludmilla de Oliveira e Silva, 
extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
proposta por JUCÉLIO GOMES DE LIMA em face de IEDA BAR-
BOSA CURY (Processo nº 0188768-58.2007.8.19.0001 - antigo 
2007.001.184205-5). O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz de 
Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem e interessar possa, que pelo mesmo INTIMA 
aos HERDEIROS DE MERHY CURY: Regina Célia de Oliveira 
e Silva Cury, Ieda Tatiana Cury, Luiz Gabriel de Oliveira e Silva 
Cury, George Albuquerque, Caroline Cury de Albuquerque, Geor-
ge Marcell Cury de Albuquerque, Tereza de Jesus Cury e Larissa 
Ludmilla de Oliveira e Silva, da designação das datas: 18/02/19 e 
21/02/19, às 12:00h, para o 1º e o 2º Leilão, respectivamente, do 
Imóvel situado na Rua Haroldo Lobo, nº 294, Portuguesa, Ilha do 
Governador/RJ; penhorado nos supramencionados autos; através 
do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RY-
MER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente 
no escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo 
Braga, nº 227, sala 1.110, Castelo/RJ. Este Juízo funciona na Av. 
Erasmo Braga nº 115, salas 325C, 327C e 329C - Castelo/RJ. E, 
foi expedido o presente, publicado e afixado no local de costume. 
Dado e passado nesta cidade, RJ, 14/12/2018. Eu, Simone Slei-
man Razuck, Mat. 01-28499, Chefe de Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior, Juiz de Direito.

ARMAR A POPULAÇÃO É INCONSTITUCIONAL. PAÍS PODE VIRAR ‘FAROESTE’

Partidos anunciam medidas 
para sustar decisão de Bolsonaro

“Isto mergulhará o país 
num caos, numa espécie de 
faroeste onde aqueles que 
têm dinheiro poderão adquirir 
grandes quantidades de armas 
e munição, e as pessoas de 
menor poder aquisitivo serão 
vítimas não só de grupos ar-
mados, mas também de gru-
pos econômicos”..O alerta é 
do deputado Paulo Pimenta 
(RS), líder do PT na Câmara, 
ao criticar o decreto do presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro, que facilita a posse de 
armas pela população.

Engrossaram as críticas 
deputados federais do campo 
progressista ao mesmo tem-
po em que anunciavam, nes-
ta terça-feira, medidas para 

sustar a decisão de Bolso-
naro. O PT entrará com uma 
ação direta de inconstitucio-
nalidade (ADI) no Supremo 
Tribunal Federal (STF) e, 
com o Psol, apresentará pro-
postas de decretos legislati-
vos para sustar os efeitos do 
texto do presidente do país.

Segundo Pimenta, o decreto 
é construído com grande “carga 
de subjetividade” . O texto pre-
vê, por exemplo, que cada pes-
soa terá direito de adquirir até 
quatro armas de fogo, abrindo 
a possibilidade para a aquisi-
ção de “quantidade superior 
a esse limite (...) se presentes 
outros fatos e circunstâncias 
que a justifiquem.” “Imagina 
uma casa com três adultos, 

com 12 armas. São pistolas, 
armas de grosso calibre, fu-
zis de repetição”.

Durante a coletiva, Pi-
menta questionou se a libe-
ração para a comercialização 
de armas no país tem real 
eficácia para que a popula-
ção passe a ter a sensação de 
estar segura. “ Como vamos 
nos sentir cada vez que nos-
sos filhos saírem de casa?” 

O deputado federal Ivan 
Valente (Psol-SP) considera 
viável a suspensão do decre-
to que será proposta pelos 
partidos. “Trata-se de uma 
violação constitucional. Eles 
flexibilizaram totalmente o 
Estatuto do Desarmamento, 
que é uma lei, através de um 

decreto.” Para ele, a medi-
da anunciada por Bolsonaro 
se deu exorbitando o poder 
Executivo e violando as fun-
ções do Legislativo” .

O deputado Wadih Da-
mous (PT-RJ), segundo o 
site do PT, afirmou que “o 
decreto é de duvidosa cons-
titucionalidade e empurra o 
Brasil mais um degrau abai-
xo do processo civilizatório” 
. Acrescentou: “Bolsonaro 
vai transformar o país em 
um sangrento faroeste” .

Os parlamentares são 
unânimes em afirmar que o 
Estatuto do Desarmamento 
não poderia ter sido mo-
dificado por decreto, mas 
apenas por lei.

O futuro do ouro negro
O colaborador da coluna Pedro Augusto Pinho en-

viou interessante texto sobre as perspectivas do setor de 
petróleo. Matthieu Auzanneau, jornalista francês, autor de 
Or noir, la grande histoire du pétrole (ouro negro, a grande 
história do petróleo, tradução da coluna), discute, no pos-
fácio do livro, os rumos no limiar do pico petrolífero.

Desde 2016 a Agência Internacional de Energia (IEA) 
alerta para redução na produção de petróleo. Mais alar-
mante, o banco HSBC, em setembro daquele ano, divulgou 
relatório que aforma que ao menos 64% da produção mun-
dial está em declínio; até 2040, haverá a necessidade de 
desenvolver mais de 40 milhões de barris por dia de no-
vos recursos (quase metade da produção mundial, ou o 
equivalente a quatro Arábias Sauditas) a fim de manter os 
atuais níveis de produção; pequenos campos geralmente 
entram em declínio duas vezes mais rapidamente do que 
os grandes, e a produção mundial de petróleo bruto de-
pende cada vez mais de pequenos campos.

Como Pinho alerta, devemos ler estes números com ex-
traordinária cautela, pois interessa ao sistema financeiro 
criar ambiente para crises que levarão mais recursos ao 
cassino que ele administra. De fato, há dois lados – não 
necessariamente formados por jogadores diferentes – em 
embate. Um diz que o pico do petróleo ocorrerá nos próxi-
mos 20 anos e os preços explodirão; outro, já repetido há 
décadas, sustenta que a partir de 2030 – ou seja, já, já – o 
consumo declinará e o preço do petróleo desabará.

Ambas as teses atendem aos especuladores. No Brasil, 
a segunda hipótese é usada como justificativa para en-
tregar o pré-sal, com a desculpa de que o óleo embaixo 
da terra – e do mar – de nada valerá daqui a alguns anos. 
Mas e o que acontecerá se o país exportar e depois, se a 
primeira tese vingar, ficar sem petróleo e ter que pagar 
caro pelo produto?

O fato é que, relata Auzanneau, graças ao boom do 
petróleo de xisto (shale oil, ou óleo de folhelho, na ter-
minologia mais correta em português), os Estados Uni-
dos estão em vias de ultrapassar o nível de produção de 
petróleo bruto atingido em 1970, há muito considerado 
inultrapassável. “Ninguém sabe para onde este boom nos 
levará. Ninguém sabe até que ponto pode ser reproduzido 
alhures. Uma coisa é clara: petróleo de xisto parece ser 
o ‘paliativo’ fatal que relança in extremis o vício de uma 
sociedade drogada em petróleo. Qualquer pessoa razoável 
consegue ver que já é tempo de desintoxicar”, prega o jor-
nalista e blogueiro francês.

“Numerosos estudos mostram que um detox global de 
petróleo não custaria mais que uma pequena percentagem 
da riqueza de cada nação. E uma cura é possível, desde que 
o processo mude uma boa quantidade de hábitos – hábitos 
de produção, hábitos de consumo e, especialmente, hábi-
tos de pensamento”, prossegue  Auzanneau.

“Combatemos por petróleo e outros recursos finitos de 
energia quando estes eram abundantes e fáceis de encon-
trar. O que acontecerá quando, mais cedo ou mais tarde, 
estes recursos se tornarem raros? Vários estudos recentes 
mostram que sem o status fiscal muito favorável que des-
fruta, a indústria norte-americana do petróleo entraria em 
colapso, indubitavelmente arrastando consigo a economia 
e o poder dos Estados Unidos”, analisa o francês. A re-
tirada do subsídio fiscal forçaria uma redução no uso de 
combustíveis fósseis maior do que qualquer acordo ambi-
ental, defende.

Enquanto isso, a equipe econômica de Bolsonaro tra-
ma a doação do pré-sal para arrecadar bilhões para cobrir 
alguns meses do rombo da dívida. Vende o almoço para 
pagar a janta – em um restaurante estrelado. Já diziam os 
economistas de direita: não existe almoço grátis.

Quatorze à mesa
Treze dos 22 ministros do Governo Bolsonaro são ma-

çons, assim como o vice-presidente, general Mourão.

Convescote
A equipe econômica corre com a proposta de Reforma 

da Previdência para Bolsonaro obter aval dos financistas 
mundiais que se reunirão no Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, na Suíça, semana que vem.

Rápidas
Neste sábado, o Cinemark do Carioca Shopping terá 

uma sessão de cinema destinada a crianças com distúr-
bios sensoriais e suas famílias, a Sessão Azul, às 11h *** 
O psiquiatra Higor Caldato e as psicólogas Juliana Sato 
e Heloísa Sampaio, do time da Clínica Nutrindo Ideais, 
farão, no próximo dia 25, a palestra “Nutrindo Sua Men-
te”, sobre temas relacionados à saúde mental. Inscrições 
gratuitas: (21) 97695-9339 ou 2147-2472 *** A Banda 
Antares se apresentará no Shopping Nova Iguaçu nesta 
quinta, às 19h30.

Centrais se preparam para combater a reforma da Previdência
O projeto de reforma da 

Previdência ainda não saiu, 
mas as centrais sindicais já 
se preparam para resistir ao 
que avaliam ser a principal 
investida do novo governo 
no campo social. Reunidos 
nesta terça-feira na sede do 
Dieese, em São Paulo, diri-
gentes de oito centrais “re-
afirmaram sua posição con-
trária a qualquer proposta de 
reforma que fragilize, des-
monte ou reduza o papel da 
Previdência Social pública”. 
As entidades marcaram uma 
plenária nacional para 20 de 
fevereiro, e pretendem mo-
nitorar de perto o andamento 
dos planos da equipe econô-
mica de Jair Bolsonaro.

“Não temos até o momen-
to nenhuma proposta ofi-
cial, são muitas sondagens”, 
lembrou o diretor técnico do 
Dieese, Clemente Ganz Lú-
cio. Ele acredita que uma pri-
meira versão pode ser apre-
sentada na semana que vem 
ao presidente Bolsonaro pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e pelo chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, mas 

a tramitação de fato começa-
rá após a instalação do novo 
Congresso, no mês que vem.

Um dos principais itens 
do projeto, provavelmente, 
deverá ser a capitalização 
do sistema, à semelhança do 
modelo implementado no 
Chile em 1981, durante a di-
tadura Pinochet. Um modelo 
que os sindicalistas conside-
ram desastroso, e que naque-
le país se revelou negativo 
para os trabalhadores, por-
que pressupõe uma capaci-
dade de poupança que nem 
todos têm. O resultado é que 
a maior parte dos aposenta-
dos recebe abaixo do salário 
mínimo e mais de 40% estão 
abaixo da linha de pobreza, 
conforme dados do professor 
e economista chileno Andras 
Uthoff, que esteve recente-
mente no Brasil.

A capitalização “é uma 
liquidação sumária da Pre-
vidência Social”, define o 
presidente da CTB, Adilson 
Araújo, que cita ainda outras 
medidas do governo contrá-
rias aos trabalhadores, como 
parte de uma “agenda ultra-

Aposentadoria de R$ 75 mil
Em meio ao processo de 

uma reforma que pretende, 
na prática, liquidar com a 
Previdência Social do país, 
um grupo de 142 deputados 
e ex-deputados, entre eles o 
presidente Jair Bolsonaro, 
poderão pedir aposentado-
ria, já a partir do mês que 
vem, com direito a um be-
nefício de até R$ 33.763 – 
seis vezes mais que o teto 
do INSS.

No caso de Bolsonaro, 
ele poderá acumular a apo-

sentadoria com o salário de 
presidente da República, que 
é de R$ 30.934,70 e sua re-
muneração como capitão re-
formado, de R$ 10.682.00. 
Com isso, enquanto defensor 
da reforma da Previdência 
Social, Bolsonaro poderá 
embolsar quase R$ 75 mil 
mensais brutos. O valor da 
pensão fica fora do teto do 
funcionalismo – ou seja, ele 
pode acumular esses venci-
mentos todos com o salário 
de presidente da República.

liberal”, como a extinção do 
Ministério do Trabalho, os 
ataques ao Judiciário traba-
lhista e a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 300, que 
aumenta a jornada diária.

Ele fez referência a de-
creto assinado nesta terça-
feira por Bolsonaro, que 
facilita a posse de armas de 
fogo, sugerindo intensificar 
o diálogo com a população 
para prevenir sobre os pos-
síveis perigos da proposta 

que virá: “Temos de armar 
o povo para o debate polí-
tico”. 

Por enquanto não se fala 
em greve geral. Os sindi-
catos devem antes realizar 
plenárias estaduais e assem-
bleias para decidir as formas 
de mobilização. O presidente 
da CUT, Vagner Freitas, ob-
servou que greve geral não 
é o primeiro instrumento. 
“Antes de chegar até lá, te-
mos passos a serem dados.”

STJ regulamenta 
auxílio-moradia

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de No-
ronha, que também preside o 
Conselho Nacional da Justiça 
Federal, regulamentou o pa-
gamento do auxílio-moradia 
aos juízes federais, reforçan-
do as restrições estabelecidas 
em dezembro pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). N 
resolução foi publicada no Di-
ário Oficial da União desta ter-
ça-feira, estão entre os critérios 
que não haja imóvel funcional 
disponível ao magistrado; que 
cônjuge ou qualquer pessoa 
que resida com o magistrado 
não ocupe imóvel funcional; 
que o magistrado ou cônjuge 
não tenha imóvel próprio na 
comarca em que vá atuar; que 
o magistrado esteja exercendo 

suas funções em comarca di-
versa do que a sua original; que 
o dinheiro seja gasto exclusiva-
mente com moradia.

Juízes defendem 
Justiça do Trabalho

A Associação Juízes para a 
Democracia (AJD) divulgou 
nesta terça-feira nota técnica 
para rebater o discurso de ata-

que do presidente, Jair Bolso-
naro (PSL), contra a Justiça do 
Trabalho. A nota, que aponta 
a importância da área para o 
país, além de rebater argumen-
tos considerados falaciosos e 
até mentiras que já foram ditas 
pelo presidente ou por sua base,  
é dividida em duas partes: “A 
verdade sobre as afirmações 
veiculadas” e “Importância dos 
direitos do trabalho e da Justiça 
do Trabalho”.
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O melhor negócio  
do mundo (XIX)

– Esta é a décima nona oportunidade em que utilizo o tí-
tulo “O melhor negócio do mundo” em uma edição da nos-
sa coluna Empresa-Cidadã. Inspirada pela visão de futuro 
do jornalista Acúrcio de Oliveira, a coluna Empresa-Cidadã 
começou a ser publicada no jornal MONITOR MERCAN-
TIL em 14 de janeiro de 2001, reunindo, até hoje, mais de 
900 edições, com o propósito básico de estimular o senso 
crítico e as práticas da responsabilidade social e da susten-
tabilidade

– Ao longo de 18 anos, conceitos e valores da respon-
sabilidade socioambiental, e outros que deles derivaram, 
pioneiros, voluntários e profissionais reúnem-se em torno 
de uma gama de realizações em que o cotidiano perseguiu 
os sonhos.

– Naquele ano, os 11 mil quilômetros que separam Por-
to Alegre (RS) de Davos (Suíça) só não foram maiores do 
que é a distância entre países ricos e pobres, como mostrou 
o confronto de ideias e, sobretudo, de ideais estabelecido 
entre o Fórum Social Mundial de Porto Alegre e o Fórum 
Econômico Mundial de Davos, realizados simultaneamen-
te, em janeiro de 2001.

– Em Genebra, o então secretário-geral da ONU, Kofi 
Annan, apresentou um relatório de 87 medidas sugeridas 
para reduzir as disparidades entre as economias do Hemis-
fério Norte e do Hemisfério Sul. Do relatório da ONU, con-
cluiu-se que os investimentos estrangeiros diretos (IED) 
nos países mais pobres aumentaram timidamente, de US$ 
178 bilhões em 1997, para US$ 190 bilhões, em 2000. Ve-
jamos uma das explicações para tão pouco.

– Estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
apontam que a dívida consolidada dos países-membros 
atingiu US$ 184 trilhões (equivalentes a R$ 717 trilhões), 
cerca de 225% do PIB mundial, o que equivale a mais de 
US$ 86 mil (R$ 335 mil) por pessoa. Essa enorme dívida 
global cobra remuneração. Tem que ser financiada e con-
corre com outras alocações da riqueza.

– Levando-se em conta dados apurados no final de 2017, 
com base em informações fornecidas por 190 países, desde 
1950, o mundo atingiu um endividamento de cerca de US$ 
70 trilhões (equivalentes a R$ 272 trilhões), conforme a co-
lunista da revista Sputnik, Natalia Dembinskaya.

– Os países mais endividados são os EUA, a China (os 
mais responsáveis pelas mudanças climáticas) e o Japão, 
acumulando mais de metade da dívida global, o que ul-
trapassa as suas participações na produção mundial. Para 
comparação de políticas econômicas, a dívida externa da 
Rússia é de US$ 525 bilhões (equivalentes a R$ 2 trilhões), 
representando 18,7% do PIB daquele país, que também ze-
rou o seu déficit orçamentário.

– Foi o próprio FMI que, em outubro de 2018, chamou 
a atenção para o potencial destrutivo da dívida total dos 
países. Em 2008, a relação média entre a dívida global e o 
PIB era de 36%. Hoje, supera a marca de 50%.

– Os países mais ricos têm necessidade de se tornarem do-
adores para que as suas economias não estiolem. Tanto assim 
que a principal medida proposta do relatório de Kofi Annan é 
a do fim das barreiras alfandegárias impostas a bens e serviços 
exportados pelas nações mais pobres. E não se referiu às bar-
reiras técnicas ou fitossanitárias, do tipo vaca louca.

– Armada até os dentes para se defender de um ataque dos 
santos guerreiros contra o dragão da maldade da globalização, 
como o que levou ao fracasso de Seattle, de 1999, aquela Da-
vos ocupou-se de discutir os efeitos da desaceleração da eco-
nomia americana sobre a economia global, que pode custar até 
um ponto percentual do seu crescimento. Ainda estava sendo 
gestada a “Crise da subprime”. Alternativamente, Porto Ale-
gre discutiu os efeitos perversos da globalização da economia 
sobre o crescimento das economias mais pobres.

– Frequentaram o Fórum Social Mundial algumas das 
personagens mais exóticas do palco da desobediência ao 
pensamento hegemônico do neoliberalismo. José Bové foi. 
O ativista francês aproveitou para invadir e destruir parte 
da plantação de soja transgênica da multinacional Mon-
santo. Resultado: mais notoriedade, detenção pela Polícia 
Federal, até Bové assinar notificação com compromisso de 
deixar o país em 24 horas, a aplicação da Lei dos Estrangei-
ros, respaldada pela Advocacia Geral da União, e conces-
são de mais 24 horas pela Justiça Federal de Porto Alegre. 
Hoje, o isolacionista presidente dos EUA, Donald Trump, 
supera em muito o exotismo de Bové.

– Enquanto isso, no Rio de Janeiro, seguranças da loja Car-
refour, grupo multinacional, francês, como Bové, mantiveram 
em cárcere privado duas mulheres acusadas de furtar bloquea-
dores solares e as teriam entregado à marginalidade do bairro 
Cidade de Deus, além de editarem a fita de vídeo do circuito 
interno de vigilância, posteriormente entregue à polícia. Os se-
guranças foram detidos, mas nada se disse sobre a aplicação 
da Lei dos Estrangeiros, neste caso, versão Cidade de Deus da 
globalização. Diferente da de Porto Alegre. Hoje, a segurança 
do Carrefour prefere assassinar cães vadios.

– Diferente do que parte do noticiário pode ter sugerido, 
sugestão reforçada pela diversidade das conclusões de mais 
de 400 oficinas, o Fórum Social Mundial de Porto Alegre não 
foi um evento antiempresa. Bem ao contrário, o que deve ser 
percebido era a manifestação de que saúde e educação fortale-
cem mercados com maior capacidade de aquisição. Que meio 
ambiente é o maior patrimônio a ser legado entre gerações. 
Que ética, democracia e solidariedade são valores que atraem 
investidores, fidelizam consumidores e entusiasmam colabo-
radores. Em Porto Alegre falou-se, portanto, da empresa na 
sua forma mais requintada - a EMPRESA-CIDADÃ.

Assim era aquele mundo da primeira edição desta colu-
na, o de 2001.

Agência Estadual de Fomento

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Gilson da Silva Santos, CPF no 875.570.107-87 e Tatiane Allem, CPF no 811.486.820-15

DECLARAM, nos termos do art. 6o do Regulamento Anexo II à Resolução no 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
suas intenções de exercerem cargos de administração na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

ESCLARECEM, que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 15 dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, 
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode na forma da legislação em 
vigor ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Avenida Presidente Vargas, no 730, CEP: 20071-900, 19o andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ

TAP PASSA POR TURBULÊNCIA 

Desvalorização do real teria 
afetado resultado em 2018

O ano de 2018 representa-
rá um “intervalo de curtíssi-
mo prazo” na trajetória dos 
resultados da TAP, que a mé-
dio e longo prazo é “positiva 
e crescente”, revelou nesta 
terça-feira ao jornal Público 
Miguel Frasquilho, presi-
dente do conselho de admi-
nistração do grupo TAP. Em 
2017 o grupo voltou a apre-
sentar lucro, após um perío-
do no vermelho.

Segundo Frasquilho, a 
TAP foi também penalizada 
pela desvalorização do real 
no Brasil – um dos seus prin-
cipais mercados - e os eleva-
dos preços dos combustíveis 
(por via da subida do petró-
leo).

O executivo, que esteve 
em um evento promovido 
pela Associação de Hotela-
ria de Portugal (AHP), em 
Lisboa, comentou as razões 
que afetaram as contas do 
ano passado da empresa aé-

rea, como o elevado inves-
timento (o grupo contratou 
mais de mil trabalhadores 
qualificados) e também os 
crescentes cancelamentos e 
atrasos de voos que obriga-
ram a indemnizações “muito 
acima dos padrões normais” 
e pelos quais pediu descul-
pas em nome da empresa.

Desta forma, o presiden-
te do conselho de adminis-
tração acabou por baixar as 
expectativas face aos resul-
tados de 2018. Em 2017, 
o grupo teve um resultado 
positivo de 21,2 milhões 
de euros, marcando assim 
o regresso aos lucros, o 
que já não acontecia desde 
2007. Falta agora perceber 
qual o real impacto nega-
tivo nas contas de 2018, e 
se este foi suficientemente 
forte para conduzir o grupo 
de volta aos prejuízos ou 
se se conseguiu manter no 
“verde”.

Rota China-Portugal

Frasquilho adiantou tam-
bém que a ligação Lisboa-
Pequim, com passagem por 
Xian, vai iniciar-se “em bre-
ve”, previsivelmente “em 
fevereiro ou março”, através 
de codeshare. O gestor lem-
brou o fim recente da ligação 
entre as capitais portuguesa 
e chinesa, o que poderá al-
terar a “evolução favorável” 
de turistas chineses até outu-
bro em Portugal.

Depois de contextualizar 
que os turistas chineses li-
deram a lista de quem mais 
gasta em Portugal, o respon-
sável informou sobre o reto-
mar da ligação entre Portugal 
e China, mas desta feita com 
uma escala em Xian e em 
regime de codeshare (parti-
lha de venda de bilhetes en-
tre companhias aéreas) pela 
TAP, numa operação da Bei-
jing Capital Airlines.

O responsável indicou 
que a TAP neste processo é 
“parceiro passivo” e que as 
informações que a empresa 
recebeu é que a “configura-
ção anterior [voo direto entre 
Lisboa e Pequim] não seria 
rentável”.

No início de dezembro, 
quando se realizou a visi-
ta do presidente da China, 
Xi Jinping, a Portugal, um 
dos temas em cima da mesa 
foi o da ligação aérea en-
tre os dois países. Depois 
da suspensão pela Capital 
Airlines em outubro da rota 
entre Hangzhou e Lisboa, 
com escala em Pequim, 
deixou de existir uma co-
nexão direta. Na altura, o 
PÚBLICO noticiou que se 
estava a preparar uma nova 
rota entre Lisboa e Xian (a 
oeste de Pequim) com dois 
voos por semana e prolon-
gamento até Pequim, a par-
tir de março.

Volkswagen e Ford fazem aliança para 
vender vans comerciais e picapes

As montadoras Volkswa-
gen e Ford anunciaram nesta 
terça-feira durante o salão do 
automóvel de Detroit, nos 
EUA, que irão juntar forças 
em uma parceria voltada para 
a comercialização de vans co-
merciais e picapes a partir de 
2022. As empresas também 
lembraram que estão explo-
rando o desenvolvimento 
conjunto de veículos elétricos 
e tecnologia de direção autô-
noma, em um plano que tem a 
meta de cortar bilhões de dó-
lares em custos.

Ford e VW assinaram um 
memorando de entendimen-
to para desenvolvimento 
conjunto de carros elétricos 
e autônomos, contou o presi-
dente-executivo da Volkswa-
gen, Herbert Diess. Segundo 
as empresas, a aliança não 

vai envolver fusão ou parti-
cipações acionárias.

O ato sinaliza a crescente 
pressão sofrida pelas monta-
doras para administrar custos 
de desenvolvimento de veí-
culos elétricos e autônomos, 
bem como para cumprirem 
restrições mais exigentes de 
emissão de poluentes, ressal-
tou a Reuters.

A aliança envolvendo a 
comercialização de vans e 
picapes será dirigida por um 
comitê que incluirá os presi-
dentes das duas montadoras. 
A Ford disse que fornecerá 
mais detalhes sobre como a 
aliança vai afetar suas opera-
ções regionais nas próximas 
semanas, mas a empresa não 
espera qualquer corte de em-
prego em fábricas da com-
panhia como resultado da 

parceria, disse o presidente-
executivo da montadora nor-
te-americana, Jim Hackett.

A Ford vai projetar e fa-
bricar picapes médias para 
ambas as montadoras, disse a 
Volkswagen. A Ford também 
vai desenhar e montar vans 
comerciais grandes para 
clientes na Europa, enquanto 
a Volkswagen vai desenvol-
ver e fabricar uma van para 
uso urbano. As vans poderão 
ser montadas na fábrica da 
Ford na Turquia, informou a 
Volkswagen.

As companhias estimam 
que a cooperação no seg-
mento de vans vai contribuir 
para os resultados operacio-
nais antes de impostos a par-
tir de 2023.

A aliança com a Volkswa-
gen é uma grande aposta 

para o presidente-executivo 
da Ford, Jim Hackett, desde 
que assumiu o comando da 
montadora em maio de 2017 
no lugar de Mark Fields, com 
mandato para acelerar o pro-
cesso decisório da empresa e 
cortar custos. Alguns analistas 
e investidores têm se mostra-
do frustrados com o preço da 
ação da Ford e sentem falta de 
detalhes sobre o plano de US$ 
11 bilhões de Hackett para a 
reestruturação da montadora 
norte-americana.

Na semana passada, a 
Ford anunciou que vai cortar 
milhares de empregos, des-
continuar veículos que não 
geram retorno e fechar fábri-
cas como parte de esforços 
para recuperar a lucrativida-
de das operações do grupo 
na Europa.

Contas de água 
e luz puxam o 
aumento da 
inadimplência 

O Brasil encerrou 2018 
com um avanço de 4,41% 
no número de consumidores 
com contas em atraso, na 
comparação com 2017, de 
acordo com dados do Indi-
cador de Inadimplência da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). Esta 
foi a maior elevação desde 
2012, quando a inadimplên-
cia cresceu 6,8%.

Nos anos anteriores a 
inadimplência do consumi-
dor encerrou com altas de 
1,3% em 2017; 1,4% em 
2016; 4,2% em 2015; 3,4% 
em 2014 e 3,7% em 2013. 
Segundo os dados do indi-
cador, a estimativa é a de 
que o país fechou o último 
mês de dezembro com cerca 
de 62,6 milhões de brasilei-
ros com alguma conta em 
atraso e com o CPF restrito 
para contratar crédito ou fa-
zer compras parceladas. O 
número representa 41% da 
população adulta que reside 
no Brasil.

O volume de dívidas 
em nome de pessoas físi-
cas apresentou elevação 
de 2,75% em 2018, sendo 
que em 2017, houve queda 
de 2,70% no indicador. Em 
média, cada inadimplen-
te possui duas pendências 
financeiras. As contas bá-
sicas com serviços essen-
ciais para o funcionamento 
da residência, como água e 
luz, foram as que mais cres-
ceram no período, um avan-
ço de 14,88%. 
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DIÁRIO
Bradesco Cemig

Porto Seguro Siderúrgica Nacional

Usiminas Hypermarcas

As ações do Bradesco terminaram cotadas a R$ 41,69, 
com perda de 0,71%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações da Cemig terminaram cotadas a R$ 13,75, com 
perda de 1,36%. Dois indicadores semanais mostram mer-
cado vendido.

As ações da Porto Seguro terminaram cotadas em R$ 
54,28 e com desvalorização de 1,04%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações da Siderúrgica Nacional terminaram cotadas a 
R$ 9,67 com desvalorização de 1,02%. Dois indicadores se-
manais mostram mercado vendido. 

As ações da Usiminas terminaram cotadas a R$ 9,71, 
com desvalorização de 1,62%. Dois indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações da Hypermarcas terminaram cotadas a R$ 
33,00, com perda de 0,030%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

REAÇÃO DO MERCADO COM A FLEXIBILIZAÇÃO DE POSSE DE ARMAS

Ações da Taurus caem após decreto
As ações preferenciais da 

fabricante de armas Taurus 
reverteram os ganhos e mar-
cavam fragilidade nesta terça-
feira, após assinatura de decre-
to de flexibilização de posse 
de armas no país pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, uma de 
suas principais promessas de 
campanha. Por volta das 17h, 
as ações preferenciais da em-
presa perdiam 17,47%, a R$ 
6,85. Os papéis ordinários se
desvalorizavam 16,85%, a R$ 
7,40. Na abertura da Bolsa, as 
ações da empresa chegaram 
a disparar mais de 10%, mas 
reduziram a alta ao longo da 
manhã. Depois, passaram a 
cair. 

Segundo o economis-
ta Pedro Coelho Afonso, a 
queda nas ações da Taurus 
depois de um fato positivo 
para a empresa “é algo nor-
mal no mercado de renda 
variável” e reflete um mo-
vimento de venda de ações 

para embolsar lucros.
Redigido pelo Ministério 

da Justiça e Segurança Públi-
ca e finalizado na Casa Civil, 
o novo decreto prevê o au-
mento do prazo para renova-
ção da autorização de posse 
de arma de 5 para 10 anos e 
a ampliação de casos conside-
rados para essa necessidade, 
como morar em área rural ou 
em cidades com mais de 10 
homicídios por 100 mil habi-
tantes por ano.

No ano passado, as ações 
da fabricante de armas fica-
ram entre as maiores altas 
da Bolsa de Valores brasi-
leira. As ações ordinárias da 
Taurus saltaram 180,8% em 
2018, enquanto as preferen-
ciais acumularam valoriza-
ção de 130,9%, segundo a 
Economatica.

Por volta das 14:45 desta 
terça-feira, os papéis estavam 
em leilão após caírem 9%, a 
R$ 7,55, com muitos inves-

tidores aproveitando para re-
alizar lucros, após a cotação 
mais do que dobrar desde o 
começo do ano. Até segunda-
feira, as preferenciais contabi-
lizavam em 2019 um ganho 
de 104,94%. O papel chegou 
a se valorizar nesta terça-feira 
11,08%. As ações ordinárias, 
que têm menos liquidez, caí-
am 12,25%, também em lei-
lão, a R$ 7,81. 

“Vejo como um movi-
mento de realização de lu-
cro”, destacou o analista 
Régis Chinchila, da Terra 
Investimentos, destacando 
que a trajetória de alta do co-
meço do pregão se inverteu 
depois que a assinatura do 
decreto foi confirmada.

Em 2018, as preferenciais 
saltaram 88,37% e as ordi-
nárias dispararam 146,91%, 
em grande parte apoiadas em 
sinalizações de Bolsonaro, 
no sentido de ampliação de 
investimentos em segurança 

pública e liberalização nas 
regras de posse de armas.

A companhia também di-
vulgou na semana passada 
que seu conselho de adminis-
tração aprovou acordo preli-
minar com autoridades nor-
te-americanas para encerrar 
processo nos Estados Unidos 
relacionado aos produtos da 
fabricante de armas brasileira.

A Taurus, que afirma ser 
uma das maiores fabricantes de 
armas leves do mundo, encer-
rou os nove meses até setembro 
de 2018 com receita líquida R$ 
623,5 milhões, mas prejuízo 
consolidado de R$ 44,6 mi-
lhões. As vendas líquidas de 
armas nos 9 primeiros meses 
do ano passado totalizaram R$ 
613,6 milhões, alta de 17,4% 
em relação ao mesmo período 
de 2017, com as vendas nos 
mercados interno e externo 
registrando aumentos de 73 e 
10,4%, respectivamente, se-
gundo o balanço da empresa.

Vale: Cade libera  
compra de ativos eólicos 
do Grupo Araripe

A mineradora Vale teve 
o sinal verde do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) para a 
aquisição do controle de três 
ativos de energia eólica na 
Bahia junto ao fundo de in-
vestimentos Salus, controla-
do pelo Grupo Mário Arari-
pe, dono da desenvolvedora 
de projetos eólicos Casa dos 
Ventos.

A aprovação do Cade, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União desta terça-feira, não 
prevê restrições à operação, 
que também envolve a ven-
da à Vale de uma fatia nos 
ativos detida pela Ventos de 
São Januário.

Os valores envolvidos no 
negócio não foram divulga-
dos no parecer do Cade so-
bre a transação, que também 

não cita a capacidade insta-
lada dos empreendimentos 
negociados.

A aquisição envolve as 
empresas Ventos de São 
Bento Energias Renováveis, 
Ventos de São Galvão e Ven-
tos de Santo Eloy, todas “em 
fase pré-operacional”.

“A operação está alinha-
da com o objetivo do Grupo 
Vale de atender sua demanda 
por energia através da gera-
ção a partir de fontes reno-
váveis tais como a eólica”, 
afirmou o Cade, citando in-
formações citadas pelas em-
presas. A Vale tem avaliado a 
definição de uma meta de ter 
100% de sua demanda por 
energia atendida por fontes 
renováveis, conforme publi-
cado pela Reuters no início 
de outubro do ano passado.

Tesouro investe em sistemas 
de informação da Codesa

Um crédito de R$ 382,6 mil 
foi liberado para Companhia 
Docas do Espírito Santo (Code-
sa). O montante foi sancionado 
pelo Executivo e promulgada 
pelo Senado a liberação A esta-
tal, que administra os portos de 
Vitória e de Barra do Riacho, 
em Aracruz (ES), deverá usar o 
crédito para desenvolver e im-
plantar sistemas padronizados 
de aperfeiçoamento do fluxo 
de informações à gestão da in-
fraestrutura portuária. O porto, 
criado em 1906, é o principal 
terminal de transporte marítimo 
da cidade de Vitória, capital do 
estado do Espírito Santo.

A Lei 13.807, de 2019, 
teve origem no PLN
39/2018, aprovado em de-
zembro. Segundo a agência 
Senado, os recursos virão de 
repasses do Tesouro Nacio-
nal. Previstos na Constitui-
ção, os créditos especiais são 
destinados a despesas para a 
qual não haja dotação orça-
mentária específica.

O Porto de Vitória está 

sob a jurisdição da Codesa, 
que é a autoridade portuária 
do Espírito Santo. O por-
to tem instalações públicas 
e arrendadas, que possibi-
litam a movimentação de 
diversos tipos de cargas, 
incluindo o atendimento 
às embarcações offshore. 
Sua história teve início na 
segunda metade do século 
XIX com o crescimento da 
cultura cafeeira.

O porto tem catorze ber-
ços de atracação e opera mais 
de trinta tipos de cargas, en-
tre importação e exportação, 
como contêiner, trigo, auto-
móveis, produtos siderúrgi-
cos, malte, rochas ornamen-
tais, concentrado de cobre, 
fertilizantes, graneis líquidos, 
etc., incluindo o serviço às 
embarcações offshore. Conta, 
ainda, com pátios para mon-
tagem e armazenamento de 
peças e equipamentos. Sua 
moderna infraestrutura atende 
a operadores, agentes e arma-
dores.

GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ Nº 04.517.241/0001-63 - NIRE 33.3.0031291-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 11.09.2018.
Data, Hora e Local: Em 11.09.2018, às 10h00hs, na sede social, Av. Pastor 
Martin Luther King Jr., 8.745, Colégio, Rio de Janeiro/RJ. Convocação: 
Dispensada. Presenças: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
José Francivito Diniz, Secretário: Valter Daniel Alvares. Deliberações 
Aprovadas: (i) A Companhia nos termos do art. 12, § único, “j”, “a” do 
Estatuto Social da Companhia, proceda com a contratação de operação 
fi nanceira perante o Banco ABC Brasil S.A., nas seguintes condições: Valor 
do fi nanciamento de até R$ 6.000.000,00, Prazo de até 24 meses, podendo 
a operação ser renovada ou prorrogada, sempre que necessário, restando a 
Diretoria da Companhia autorizada a tomar as providências necessárias ao 
integral cumprimento da presente deliberação. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. Rio de Janeiro, 11.09.2018. Acionistas: Solví Participações 
S.A., por José Francivito Diniz e Célia Maria Bucchianeri Francini
Vasconcellos; Essencis Soluções Ambientais S/A., por Ciro Cambi Gouveia
e Valter Daniel Alvares. Mesa: José Francivito Diniz - Presidente da Mesa,
Valter Daniel Alvares - Secretário. JUCERJA 00003373062 em 27/09/2018.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Ficam os Srs. 
Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados a se reunirem na AGE da 
Cia. a ser realizada no dia 28/01/2019, às 10h, na sede social da Cia., situada 
na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1.204, sala 605, parte, 25 de Agosto, Duque 
de Caxias/RJ, para deliberar sobre (i) aumento do capital social e emissão de 
novas ações e (ii) alteração do caput do Art. 5º do estatuto social. Duque de 
Caxias, 16/01/2019. Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro.  
Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA., CNPJ 00.742.248/0001-28, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e 
Meio Ambiente – SMCA, através do processo nº.14/200.011/2011, a re-
novação de sua Licença Municipal de Operação – LMO nº001247/2014  
para Posto de Revenda e Abastecimento de Combustíveis Líquidos, com 
serviço de troca de óleo, localizado na Avenida das Américas, nº 2.010, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

SINDIB-RJ
CNPJ: 42.283.309/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

A Presidente do Sindicato dos Bibliotecários no Estado do Rio de Janeiro 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca os associados 
quites com suas obrigações pecuniárias a participarem da Assembleia Ge-
ral Ordinária a realizar-se no dia 01/02/2019, à  Rua  da Relação, nº 49, 
sl. 201, Centro, RJ, às 17h, em primeira convocação e às 17h30min em 
segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Apreciar e aprovar o orça-
mento do ano corrente 2019 e b) Discutir e aprovar o valor da Contribuição 
associativa. Encerrados os trabalhos, dar-se-á inicio a Assembleia Geral 
Extraordinária às 18h30min em primeira chamada e às 19h em segunda e 
última chamada, aberta à associados e não associados para deliberar so-
bre:  a) Elaboração e aprovação da Pauta de Reivindicação da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2020; b) Autorizar à diretoria do Sindicato a ce-
lebrar Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, direta ou indiretamente 
com empresas e/ou entidades patronais e, se for o caso, indicar o árbitro, 
mediador ou instaurar os competentes Dissídios Coletivos, podendo, em 
meio as negociações, alterar a pauta com exclusão, inclusão ou modifica-
ção de reivindicações; c) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA 
da assembleia ora convocada. Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2019.

Luciana M. B. Pinhel - Presidente
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JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de janeiro de 2019
Data, Hora e Local: Realizada às 16:00 horas do dia 08 de janeiro de 2019, na sede social da Janaúba Transmissora 
de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba” ou “Companhia”), na Praça Quinze de Novembro, nº 20, sala 602, Sup. R. Merca-
do, 12, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Presença: Acionistas representando a totali-
dade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 
da Lei 6404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na 
forma do artigo 11, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que 
convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) a realização da 
1ª (primeira) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ação, da espécie quirografária, com 
garantia fidejussória adicional, em série única, todas nominativas e escriturais (“Debêntures”), com valor nominal uni-
tário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na Data de Emissão (conforme abaixo definida), o montante total de 
R$ 224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de reais), para distribuição pública com esforços restritos, nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 476”), da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliá-
rios”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (2) a delegação de poderes para a 
adoção, pela Diretoria da Companhia ou pelos seus procuradores, de todas as providências necessárias para a reali-
zação da Emissão e da Oferta; e (3) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia 
ou por seus procuradores para a consecução da Emissão e da Oferta. Deliberação: Após a discussão da matéria, os 
acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram: (1) a 1ª emissão de Debên-
tures da Companhia, conforme os seguintes principais termos e condições, os quais seguirão descritos e detalhados 
no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esfor-
ços Restritos de Distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.” a ser celebrada entre a Companhia, 
o agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”) e a Taesa (conforme abaixo definida): (a) Valor Total da Emissão
- o montante total da Emissão será de R$ 224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de reais), na Data de
Emissão; (b) Quantidade e Valor Nominal Unitário - serão emitidas 224.000 (duzentos e vinte e quatro mil) Debên-
tures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão; (“Valor Nominal Unitário”); (c) Núme-
ro de Séries - as Debêntures serão emitidas em série única; (d) Destinação dos Recursos - nos termos do artigo 2º
da Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431/11”), do Decreto 8.874, de 11 de outubro de
2016, da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 e da regulamentação
aplicável, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Companhia por meio da colocação das Debêntures serão
utilizados exclusivamente para o projeto Janaúba enquadrado como prioritário, nos termos da Portaria do Ministério de 
Minas e Energia nº 301, de 11 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 2017,
cujas características seguirão descritas na Escritura de Emissão; (e) Atualização Monetária das Debêntures - o
Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será
atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata tem-
poris por Dias Úteis, desde a Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definida), a ser definida na Escritura
da Emissão, até a Data de Vencimento (conforme definida abaixo), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipa-
do e, se permitido pelas regras expedidas pelo CMN, pela Lei 12.431/11 e pela legislação e regulamentação aplicáveis,
resgate antecipado das Debêntures, ou ainda, de aquisição facultativa das Debêntures, nos termos da Escritura de
Emissão, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário
das Debêntures automaticamente (“Atualização Monetária” e “Valor Nominal Unitário Atualizado”), e calculado de
acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (f) Remuneração das Debêntures - sobre o Valor No-
minal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios a serem definidos no Procedimento de
Bookbuilding (conforme definido abaixo), em qualquer caso limitada ao maior entre (i) 0,30% (trinta centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida exponencialmente da taxa interna de re-
torno do Tesouro IPCA + Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2028, baseada na cotação indicativa
divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada (a) no fechamento do
Dia Útil (conforme abaixo definido) imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding ou
(b) conforme a média aritmética dos últimos 3 (três) Dias Úteis anteriores à data de realização do Procedimento de
Bookbuilding, o que for maior ou (ii) 5,40% (cinco inteiros e quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzen-
tos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os juros remuneratórios utilizarão base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a
Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definida) imediatamente
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula
a ser descrita na Escritura de Emissão; (g) Pagamento da Remuneração - sem prejuízo aos pagamentos decorrentes 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de
Emissão, a Remuneração será paga, semestralmente, no dia 15 (quinze), conforme datas a serem descritas na Escri-
tura de Emissão (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração”); (h) Amortização Programada - sem
prejuízo aos pagamentos decorrentes de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e, se
permitido pelas regras expedidas pelo CMN, pela Lei 12.431/11 e pela legislação e regulamentação aplicáveis, resga-
te antecipado das Debêntures, ou ainda, de aquisição facultativa das Debêntures, nos termos a serem previstos na
Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado, será amortizado, semestralmente, no dia 15 (quinze),
conforme percentuais e datas a serem descritas na Escritura de Emissão; (i) Amortização Antecipada Extraordiná-
ria - as Debêntures não estarão sujeitas à amortização antecipada extraordinária; (j) Resgate Antecipado Facultati-
vo Total - a Companhia estará autorizada, mas não obrigada, desde que permitido pelas regras expedidas pelo CMN
e pela Lei nº 12.431/11, a realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancela-
mento de tais Debêntures, caso ocorra a perda do benefício tributário previsto na Lei nº 12.431/11 e/ou seja editada lei
determinando a incidência de imposto sobre a renda retido na fonte sobre a Remuneração devida aos Debenturistas
em alíquotas superiores àquelas em vigor na data de assinatura da Escritura de Emissão; (k) Oferta de Resgate An-
tecipado Facultativo Total - a oferta poderá ser realizada pela Companhia, a seu exclusivo critério, e deverá abranger 
a totalidade das Debêntures, devendo ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualda-
de de condições a todos os Debenturistas para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures de que forem
titulares; (l) Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica - as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição 
no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado
pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por
meio da B3; (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”),
administrado e operacionalizado pela B3 - Segmento Cetip UTVM, sendo as negociações liquidadas financeiramente
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 e (iii) custódia eletrônica na B3; (m) Data de Emissão - a data de
emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura da Emissão (“Data de Emissão”); (n) Procedimento de
Bookbuilding - observados os termos do artigo 3º da Instrução CVM 476, será adotado o procedimento de coleta de
intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores (conforme abaixo definidos), nos termos do artigo 23 e
do artigo 44, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, sem lotes mínimos ou máxi-
mos, para definição, junto à Companhia da Remuneração (“Procedimento de Bookbuilding”); (o) Prazo e Data de
Vencimento - ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e, se
permitido pelas regras expedidas pelo CMN, pela Lei 12.431/11 e pela legislação e regulamentação aplicáveis, resga-
te antecipado das Debêntures, ou ainda, de aquisição facultativa com o consequente cancelamento da totalidade das
Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de até 15 (quinze)
anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se na data a ser estabelecida na Escritura de Emissão (“Data de Ven-
cimento”); (p) Vencimento Antecipado - as Debêntures poderão ser declaradas vencidas antecipadamente, conforme 
termos e procedimentos a serem descritos na Escritura da Emissão, ficando a Companhia obrigada a pagar o Valor
Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Inte-
gralização ou desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até a data do efetivo pagamento, 
sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definidos), quando for o caso e de quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura da Emissão; (q) Fiança - em garantia
do fiel, pontual e integral cumprimento de todas (i) as obrigações relativas ao pontual e integral pagamento, pela Com-
panhia, do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, da Remuneração dos Encargos Moratórios e dos de-

mais encargos, relativos às Debêntures e à Fiança (conforme abaixo definida), quando devidos, seja na data de paga-
mento ou em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem 
previstos na Escritura de Emissão; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas 
pela Companhia nos termos das Debêntures e da Fiança, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, 
encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obrigações relativas ao banco liquidante das Debêntu-
res, ao formador de mercado das Debêntures, ao escriturador das Debêntures, à B3, ao agente fiduciário e demais 
prestadores de serviço envolvidos na Emissão; e (iii) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância 
que o agente fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da cons-
tituição, manutenção e/ou realização da Fiança, bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extra-
judiciais incidentes sobre a excussão da Fiança, conforme aplicável (“Obrigações Garantidas”), a Emissão contará 
com fiança prestada pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.859.971/0001-30 
(“Taesa”) na data de assinatura da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, prestará fiança, em fa-
vor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) Debenturistas, representados pelo agente fiduciário obrigando-se, 
bem como a seus sucessores a qualquer título, pela Escritura de Emissão e na melhor forma de direito, como devedo-
ra solidária e principal pagadora de todos os valores devidos pela Companhia no âmbito da Emissão e da Escritura de 
Emissão, até a final liquidação das Obrigações Garantidas, nos termos a serem descritos na Escritura de Emissão 
(“Fiança”). A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo titular das Debêntures, judicial ou extrajudicialmente, quantas 
vezes forem necessárias até a integral liquidação das Obrigações Garantidas; (r) Direito de Preferência - não haverá 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Debêntures; (s) Repactuação Progra-
mada - as Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (t) Forma e Comprovação da Titularidade das 
Debêntures - as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou 
cautelas. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo escri-
turador das Debêntures. Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na 
B3, será expedido, por esta, extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais 
Debêntures; (u) Conversibilidade - as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Compa-
nhia; (v) Espécie - as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Socieda-
des por Ações, razão pela qual não contarão com garantia real, nem qualquer privilégio sobre os bens da Companhia. 
Assim, inexistirá qualquer segregação de bens da Companhia para servir como garantia aos Debenturistas, particular-
mente em caso de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e da 
Escritura de Emissão. Não obstante o disposto acima, as Debêntures contarão com garantia adicional fidejussória, 
representada pela Fiança, nos termos do item (p) abaixo; (x) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de 
Integralização - as Debêntures serão subscritas e integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, no ato de 
subscrição, de acordo com os procedimentos da B3, observado o plano de distribuição a ser estabelecido na Escritura 
de Emissão. O preço de subscrição das Debêntures (i) na Primeira Data de Integralização, será o seu Valor Nominal 
Unitário; e (ii) nas Datas de Integralização posteriores à Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário 
Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data 
da efetiva integralização (“Preço de Integralização”). As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio a ser 
definido no ato de subscrição das Debêntures, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou o deságio, conforme o caso, 
será o mesmo para todas as Debêntures. Para os fins desta ata e da Escritura de Emissão, será considerada a “Pri-
meira Data de Integralização” a data em que ocorrerá a primeira subscrição e a integralização das Debêntures; (y)
Aquisição Facultativa - após transcorridos 2 (dois) anos a contar da Data de Emissão (ou prazo inferior, que venha 
a ser autorizado pela legislação e/ou regulamentação aplicáveis às debêntures de que trata o artigo 2º da Lei nº 
12.431/11), e observado disposto nos incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 12.431/11, a Companhia po-
derá, a seu exclusivo critério, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, ad-
quirir Debêntures, no mercado secundário, condicionado ao aceite do Debenturista vendedor e desde que, por valor 
igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário Atualizado, devendo tal fato constar do relatório da administração e das 
demonstrações financeiras da Companhia, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário Atualizado, desde que ob-
servadas as regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas pela Companhia nos termos deste item poderão, 
a critério da Companhia, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiri-
das pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, 
farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures. As Debêntures adquiridas pela Companhia nos 
termos deste item somente poderão ser canceladas, na forma que vier a ser regulamentada pelo CMN, em conformi-
dade com o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 12.431/11, observado que, na data de celebração da 
Escritura de Emissão, o referido cancelamento não é permitido pela Lei nº 12.431/11; (z) Local de Pagamento - ob-
servados os termos a serem previstos na Escritura de Emissão, os pagamentos referentes às Debêntures e a quais-
quer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão serão realizados pela 
Companhia, (i) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário Atualizado, à Remuneração e aos 
Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; 
ou (ii) para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador ou (iii) com 
relação aos pagamentos que não possam ser realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, conforme 
o caso; (aa) Prorrogação dos Prazos - considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pa-
gamento de qualquer obrigação a ser prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o 
seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem 
pagos. Exceto quando previsto expressamente de modo diverso na Escritura de Emissão, entender-se-á por “Dia(s)
Útil(eis)” (i) com relação a qualquer obrigação realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que 
não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; ou (ii) com relação a qualquer obrigação que não seja reali-
zada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade do Rio de Janeiro, Esta-
do do Rio de Janeiro; (bb) Encargos Moratórios - ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de 
qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, adicionalmente ao 
pagamento da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de paga-
mento da respectiva Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, incidi-
rão, sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimple-
mento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por
cento) (“Encargos Moratórios”); (cc) Colocação e Procedimento de Distribuição - as Debêntures serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, em regime de garantia
firme de colocação para o Valor Total da Emissão, de forma individual e não solidária, com a intermediação de institui-
ções financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela distribuição das De-
bêntures (“Coordenadores”, sendo a instituição intermediária líder designada como “Coordenador Líder”), nos termos 
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia 
Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
da 1ª (Primeira) Emissão da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e os 
Coordenadores (“Contrato de Distribuição”) e (dd) Demais Condições - todas as demais condições e regras especí-
ficas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (2) Delegar poderes para a 
adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as providências necessárias à realização da Emissão, inclusive, mas 
não limitado à (a) contratação de instituições integrantes dos Coordenadores, mediante a celebração do Contrato de
Distribuição; (b) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao Agente Fi-
duciário, aos assessores legais, ao escriturador das Debêntures, ao banco liquidante das Debêntures, a B3, ao forma-
dor de mercado das Debêntures, dentre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos 
de contratação e eventuais alterações em aditamentos (em especial, os aditamentos da Escritura de Emissão a serem 
celebrados para a ratificação do resultado do Procedimento de Bookbuilding e da taxa final da Remuneração); (c) ce-
lebração da Escritura da Emissão, do Contrato de Distribuição, bem como de todos os demais documentos necessá-
rios à realização da Emissão e à Oferta e seus eventuais aditamentos; e (d) a prática de todos os atos necessários à 
efetivação da Emissão e à Oferta. (3) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por 
seus procuradores, para a consecução da Emissão e da Oferta. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foram encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assi-
nada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria - Presidente; Srta. Bárbara da Cunha Xavier - Secretá-
ria. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria, Acionistas. Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Bárbara da Cunha Xavier - Secretária. JUCERJA em 14/01/2019 sob o nº 3481351. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

QUEDA EM MERCADO DE BÔNUS FREIA LUCRO TRIMESTRAL DO JPMORGAN 

Crescimento de 67% fica abaixo das expectativas
O JPMorgan Chase, maior 

banco dos Estados Unidos 
em ativos, divulgou nesta 
terça-feira o resultado do 
quarto trimestre bem abaixo 
das expectativas do merca-
do. O resultado foi atribuído 
a baixa atividade no mercado 
de bônus, o que minimizou 
ganhos com juros maiores 
e crescimento na carteira de 
crédito. Outro banco norte-
americano que registrou bai-
xa performance no trimestre 
foi o Wells Fargo com queda 
na receita devido a fraqueza 
em área de varejo

As ações do PMorgan ti-
nham queda de 3% antes da 
abertura dos negócios, com 
a queda na receita em três 
das quatro principais áreas 
de negócios da instituição fi-
nanceira no quarto trimestre.

A receita com renda fixa 
recuou 18% pressionada 

por picos de volatilidade 
no final de 2018. Motivo 
citado pelo Citigroup na 
segunda-feira ao comentar 
a queda acentuada na ativi-
dade do segmento.

As mesas de negociação 
de bancos têm sido abala-
das por preocupações sobre 
o crescimento global e pela 
guerra comercial iniciada 
pelos Estados Unidos contra 
a China. “Conforme entra-
mos em 2019, pedimos aos 
líderes do nosso país para 
adotarem um tom colabora-
dor e construtivo, que pode-
ria reforçar a confiança do 
consumidor e de empresá-
rios, que já está forte”, disse 
o presidente-executivo do 
JPMorgan, Jamie Dimon.

O lucro líquido trimestral 
do JPMorgan subiu 67%, 
para US$ 7,07 bilhões, ou 
US$ 1,98 por ação, sobre 

igual período do ano ante-
rior, quando o banco foi atin-
gido por encargo extraordi-
nário relacionado à reforma 
tributária nos EUA. O resul-
tado, porém, não cumpriu 
expectativas de analistas, 
que esperavam, em média, 
lucro de US$ 2,20, segundo 
dados da IBES Refinitiv.

A carteira de crédito do 
banco cresceu 6% no trimes-
tre na comparação anual. A 
receita subiu 4,1%, para US$ 
26,8 bilhões ante expectativa 
média de analistas de US$ 
26,83 bilhões.

Wells Fargo 

O banco norte-americano 
Wells Fargo divulgou queda 
na receita trimestral, após 
recuos de faturamento em 
todas as unidades, especial-
mente na de banco comu-

nitário, que foi centro de 
um escândalo em 2016. As 
ações do banco recuavam 
cerca de 1% antes da abertu-
ra dos mercados.

A receita total do Wells 
Fargo caiu 5 % no quarto tri-
mestre, para US$ 20,98 bi-
lhões, enquanto a carteira de 
empréstimos a consumido-
res recuou 3%. Analistas, em 
média, esperavam receita de 
US$ 21,73 bilhões, segundo 
dados da IBES Refinitiv.

O lucro líquido atribuí-
do aos acionistas no quarto 
trimestre foi de US$ 5,71 
bilhões, ou 1,21 dólar por 
ação, ante US$ 5,74 bilhões, 
ou 1,16 dólar por papel, um 
ano antes.

Analistas esperavam, em 
média, lucro de 1,19 dólar 
por ação. Não ficou imedia-
tamente claro se os números 
são comparáveis.

Jamie Dimon: ‘Pedimos aos líderes do nosso país para 
adotarem um tom colaborador e construtivo’

BNP Paribas fechará mesa de commodities nos EUA
Ainda não foi confirmada, 

mas a notícia que circulou 
nesta terça-feira é que o BNP 
Paribas, maior banco da 
França e um dos mais robus-
tos da Europa, deve fechar 
sua mesa de negociações de 
commodities em Nova York, 
e passará a oferecer seus ser-
viços em outros locais, in-
formou uma fonte à agência 
Reuters, confirmando uma 
reportagem da Bloomberg.

Na semana passada, o ban-
co também encerrou sua mesa 
de negociação proprietária em 

Paris. Fundado há 19 anos 
com a fusão do Banco Nacio-
nal de Paris com o Paribas, o 
BNP está presente em 75 pa-
íses. De acordo com a infor-
mação, o banco decidiu fechar 
a mesa em Nova York, mas 
seguirá ativo no mercado em 
Londres e Cingapura.

A decisão do BNP Paribas 
surge no momento em que o 
banco está reduzindo algu-
mas atividades do mercado. 
Na verdade, o BNP Paribas 
já havia reduzido a atividade 
do balcão de commodities de 

Nova York nos últimos dois 
anos. No local, emprega ape-
nas uma dúzia de pessoas

Em 2016, o banco ocupou a 
24ª posição no ranking das 50 
maiores empresas do mundo 
pela Forbes. Foi o banco líder 
na Zona Euro em 2017, ocu-
pando a 2ª posição no ranking 
internacional. O BNP atua 
como gestor de ativos, ban-
co de varejo, banco comer-
cial, cartões de crédito, banco 
de investimento, contrato de 
mútuo, private banking, e ges-
tão de riqueza 

BB puxa o ranking de reclamações no 4º trimestre
Sem qualquer motivo para 

comemoração, o Banco do 
Brasil liderou o ranking de 
reclamações de clientes no 
quarto trimestre entre os gran-
des bancos do país, divulgou 
o Banco Central nesta terça-
feira. O banco controlado pelo 
governo federal contabilizou 
no período 1.585 queixas con-
sideradas procedentes, resul-
tando no índice 24,98, o maior 
dentre todas as 11 instituições 
com ao menos quatro milhões 
de clientes.

A reclamação mais frequen-

te ao regulador por clientes do 
BB foi a oferta ou prestação de 
informação a respeito de produ-
tos e serviços de forma inade-
quada, com 304 casos. O San-
tander Brasil ficou em segundo 
no ranking, com índice 24,04, 
seguido pelo Bradesco (23,52). 
Banrisul, Caixa Econômica Fe-
deral e Itaú Unibanco ficaram 
na quarta à sexta posições, res-
pectivamente.

Em volume de reclama-
ções, porém, o Bradesco foi o 
primeiro, com um total 2.262 
registros. Na medição que con-

templa também as reclamações 
não reguladas, como relatos de 
insatisfação com o atendimento 
prestado na agência, o Brades-
co também liderou, com um 
total de 10.097 queixas.

Em nota, o Santander afir-
mou que “trabalha continua-
mente (...) para garantir a satis-
fação dos consumidores e que 
está empenhado para prestar o 
melhor atendimento aos clien-
tes.Consultados, BB, Itaú Uni-
banco, Bradesco e Caixa não 
responderam de imediato a um 
pedido de comentário.




