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Governo de Michel Temer cogitou 
transformar Rio em território

Medida serviria para 
combater violência 
sem precisar decretar 
intervenção

O Governo Temer cogitou trans-
formar a capital fluminense em ter-
ritório federal para combater a alta 
criminalidade. A hipótese consta de 
documentos internos do Ministério 
da Justiça obtidos pelo site ConJur.

De acordo com a minuta de pro-
posta de emenda à Constituição 
elaborada pelo Ministério da Jus-
tiça, o governador do Território da 
Guanabara (ou Território de São 
Sebastião do Rio de Janeiro ou Ter-
ritório da Cidade do Rio de Janeiro) 
seria nomeado por Temer e subme-
tido a sabatina do Senado.

Uma vantagem dessa medida, 
conforme o estudo do Ministério, 
seria que o Governo do Rio de 
Janeiro continuaria funcionando 
normalmente para a parte do esta-
do não transformada em território. 
Outro ponto positivo seria que a 

autoridade federal seria plena no 
território do Rio não apenas para 
fins de segurança pública, mas 
também para fins de reorganização 
orçamentário-financeira.

O Estado do Rio estava em regi-
me de recuperação fiscal, com salá-
rios atrasados e com o ex-governa-
dor Sergio Cabral na penitenciária. 
Ao final do ano, o governador Luiz 
Fernando Pezão também seria pre-
so.

Contudo, segundo o Conjur, a 
ideia não foi adiante. Após a veicu-
lação de imagens de roubos no Car-
naval, o então presidente Michel 
Temer decretou, em 16 de feverei-
ro, intervenção federal na seguran-
ça do Rio. A medida já vinha sendo 
discutida há cerca de um ano.

A intervenção das Forças Ar-
madas proporcionou redução em 
alguns crimes – como roubo de 
cargas – mas não foi suficiente para 
tranquilizar a população. Matéria 
divulgada nesta quarta-feira pelo 
site UOL relata que o número de 
tiroteios em grandes vias da Região 
Metropolitana e arredores tiveram 
aumento de 80% em 2018. Foram 
419 ocorrências, ante 234 em 2017.

STJ libera venda de  
subsidiária da Petrobras

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) derrubou no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) decisão li-
minar que impedia a Petrobras de 
vender 90% da Transportadora As-
sociada de Gás (TAG), subsidiária 
da estatal que opera gasodutos.

A AGU ressaltou que a venda da 
TAG deve responder por pratica-
mente um terço dos R$ 21 bilhões 
que a Petrobras espera arrecadar 
com o Programa de Parcerias e 
Desinvestimentos. Na decisão em 
que acolheu o pedido de suspensão 
da liminar, o presidente do STJ, 
ministro João Otávio de Noronha, 
afirmou que a paralisação do pro-
cesso afetaria o “interesse público” 
e traria “grave lesão à ordem e à 
economia públicas”.

A ação popular proposta pelo 
Sindicato dos Petroleiros de Alago-
as e Sergipe defendia o oposto. A 

entidade alega que a operação não 
teria observado a legislação que 
trata dos processos licitatórios. A 
liminar havia sido concedida pela 
Quarta Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região (TRF5).

A Associação dos Engenheiros 
da Petrobras (Aepet) sustenta que 
a venda de ativos é prejudicial à 
estatal. Quando da venda da malha 
de gasodutos do Sudeste (NTS), em 
2017, a Aepet mostrou que o ganho 
apurado, de R$ 6,279 bilhões, equi-
valia a apenas 18 meses do que a 
Petrobras pagaria de aluguel pelo 
uso dos gasodutos.

Na sexta-feira passada, o presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, 
Dias Toffoli, derrubara decisão do 
ministro Marco Aurélio de Mello 
que impedia a Petrobras de continu-
ar vendendo sem licitação mais de 
250 campos de petróleo e gás. 

Antes da intervenção militar, quase que a capital fluminense virou Território da Guanabara

Forum Econômico 
alerta para 
agravamento de 
tensões globais

A capacidade do mundo de pro-
mover ações coletivas em face de 
grandes crises atingiu níveis críti-
cos pelo agravamento das relações 
internacionais. Enquanto isso, uma 
perspectiva econômica sombria, em 
parte causada por tensões geopolíti-
cas, parece destinada a reduzir ain-
da mais o potencial de cooperação 
internacional em 2019. Estas são as 
conclusões do Relatório Global de 
Riscos 2019 do World Economic 
Forum (Forum Econômico Mun-
dial), publicado nesta quarta-feira.

O Relatório Global de Riscos, 
que incorpora os resultados da 
Pesquisa Global de Percepção de 
Riscos feita com aproximadamente 
1.000 especialistas e tomadores de 
decisões, aponta para uma deterio-
ração das condições econômicas e 
geopolíticas. As disputas comer-
ciais se agravaram rapidamente em 
2018 e o relatório alerta que o cres-
cimento em 2019 será contido por 
contínuas tensões geoeconômicas, 
com 88% dos entrevistados espe-
rando mais deterioração das regras 
e acordos comerciais multilaterais.

Se os ventos econômicos contrá-
rios representarem uma ameaça à 
cooperação internacional, os esfor-
ços serão ainda mais prejudicados 
em 2019 pelo aumento das tensões 
geopolíticas entre as grandes potên-
cias, segundo o relatório. Oitenta e 
cinco por cento dos entrevistados 
da pesquisa desse ano disseram que 
esperam que 2019 envolva riscos 
maiores de “confrontos políticos en-
tre grandes potências”. O relatório 
discute os riscos associados com o 
que descrevemos como uma ordem 
mundial “multiconceitual”: em que 
as instabilidades geopolíticas refle-
tem não apenas mudanças nos equi-
líbrios de poder, mas também nas di-
ferenças dos valores fundamentais.

Aposentados que ganham acima
do mínimo terão 3,43% de reajuste

Os segurados da Previdência que 
recebem acima do salário mínimo 
terão seus benefícios reajustados 
em 3,43%, conforme o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
(INPC).

O índice foi oficializado por 
meio de portaria do Ministério da 
Economia, publicada nesta quarta-
feira, no Diário Oficial da União 
(DOU). O reajuste é retroativo a 1º 
de janeiro de 2019.

O teto dos benefícios pagos 
pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) passa a ser 
de R$ 5.839,45 (antes era de R$ 
5.645,80). As faixas de contribui-
ção ao INSS dos trabalhadores 
empregados, domésticos e traba-
lhadores avulsos também foram 
atualizadas. O INSS informou que 

as alíquotas são de 8% para aque-
les que ganham até R$ 1.751,81; 
de 9% para quem ganha entre 
R$ 1.751,82 e R$ 2.919,72; e de 
11% para os que ganham entre 
R$ 2.919,73 e R$ 5.839,45. Essas 
alíquotas, relativas aos salários 
de janeiro, deverão ser recolhidas 
apenas em fevereiro, uma vez que, 
em janeiro, os segurados pagam a 
contribuição referente ao mês an-
terior.

O piso previdenciário, valor 
mínimo dos benefícios do INSS 
(aposentadoria, auxílio-doença, 
pensão por morte) e das apo-
sentadorias dos aeronautas, será 
de R$ 998,00. O piso é igual ao 
novo salário mínimo nacional, 
fixado em R$ 998 por mês em 
2019.

May sobrevive no cargo, mas  
tem que costurar novo acordo

O Parlamento do Reino Unido 
rejeitou nesta quarta-feira a mo-
ção de censura à primeira-ministra, 
Theresa May. Com a decisão, ela se 
mantém no poder e em condições 
de buscar negociar um segundo 
acordo de saída dos britânicos da 
União Europeia. A votação ocorreu 
um dia após o Parlamento repro-
var o Brexit, o acordo para o Rei-
no Unido sair da União Europeia, 
provocando uma derrota histórica 
a May.

O Palácio de Westminster, onde 
funciona o Parlamento, teve um 
dia de debates acalorados. Dos 637 
parlamentares, 325 votaram con-
tra a moção e 306 a favor, seis se 
abstiveram. Para ser aprovado, era 

necessária a obtenção de 320 votos 
favoráveis.

A primeira-ministra tem até o 
dia 21 para apresentar uma segun-
da proposta ao acordo de saída da 
União Europeia. Na sessão desta 
quarta-feira, Theresa May afirmou 
que começaria as conversas com os 
partidos e parlamentares ainda no 
próprio dia.

Com a rejeição da moção, a pri-
meira-ministra ganhou uma espécie 
de sobrevida no cargo. Negociado-
res da União Europeia para o Bre-
xit afirmam que há margem para 
ensaiar um novo acordo. Os termos 
incluem questões de política inter-
na, como uma redefinição na rela-
ção com a Irlanda do Norte.

Tânia Rego/ABr
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Judiciário e 
setor financeiro 
ainda não foram 
atingidos pelas 
investigações

Rota 2030: impacto da nova lei na economia Para além do PT e do 
MDB, Lava Jato vai 
chegar nos juízes?

O futuro do trabalho colocado à prova

O Rota 2030, que define 
novo programa que visa a 
potencialização do setor au-
tomotivo no Brasil, foi final-
mente aprovado na Câmara 
e no Senado, tornando-se 
lei em 10 de dezembro de 
2018 (Lei 13.755). O Rota 
2030 apresenta-se como al-
ternativa ao anterior progra-
ma Inovar Auto, que previa 
uma redução significativa 
do IPI na venda do veículo, 
permitida somente quando 
a montadora cumpria uma 
série de obrigações vincula-
das, fundamentalmente, ao 
investimento em P&D, ao 
Programa de Etiquetagem 
Veicular e quando se atingia 
determinados níveis de efici-
ência energética.

A nova lei segue uma 
linha estratégica similar, 
com algumas particulari-
dades, mas o foco principal 
é incentivar os projetos de 
P&D no setor. Desta forma, 
o programa estendeu-se ao 
segmento de autopeças, não 
ficando limitado unicamente 
às montadoras, sendo este 
o seu ponto mais positivo. 
Contudo, o Rota 2030 não é 
tão atraente para as monta-
doras, pois, apesar de manter 
redução no IPI, entre outros 
benefícios, o valor global 
do incentivo diminuiu subs-
tancialmente em relação ao 
existente no programa ante-
rior.

Agora, o principal incen-
tivo do Rota 2030 consiste 
na isenção fiscal mínima de 
10,2% do valor dispendido 
em projetos de P&D, e pode 
chegar a 15,3% quando estes 

dispêndios forem considera-
dos entre os definidos como 
estratégicos no programa. 
Para ter acesso ao incentivo, 
as empresas devem tributar 
no lucro real, demonstrar 
regularidade fiscal e ter con-
trole contábil das despesas 
com P&D.

O requisito de tributar no 
lucro real, como acontece 
com o incentivo da Lei do 
Bem, principal incentivo à 
P&D no Brasil, volta a ser 
um limitante relevante e que 
restringe um importante vo-
lume de empresas que po-
deriam beneficiar-se destas 
políticas.

No entanto, ao comparar 
com a Lei do Bem, é impor-
tante destacar um fato espe-
cialmente positivo: as em-
presas não precisarão ter um 
resultado fiscal positivo para 
utilizar o benefício, o que 
permitirá que este programa 
torne-se parte fundamental 
da estratégia das empresas, 
pois garante a continuidade 
do incentivo ano a ano.

Entre os meses de no-
vembro e dezembro foram 
publicadas as portarias inter-
ministeriais que regulamen-
tam o incentivo – algumas 
ainda em fase de Consulta 
Pública – juntamente com o 
Decreto 9.557, esclarecendo 
várias dúvidas das empresas 
do setor.

Dentre as regras que estão 
sendo definidas, é importan-
te destacar que somente a 
partir do mês em que a em-
presa habilita-se começam a 
computar os valores dispen-
didos em P&D para efeitos 

da base de cálculo do in-
centivo. Portanto, caso uma 
empresa queira aproveitar o 
incentivo integral em 2019, 
é essencial habilitar-se já no 
mês de janeiro.

Existem diversos benefí-
cios e incentivos para em-
presas que inovam no Brasil, 
cada um com suas regras 
e definições. O Rota 2030 
pretende consolidar as infor-
mações de muitos destes in-
centivos, como Lei do Bem 
e Lei de Informática, por 
exemplo, permitindo assim 
estabelecer comparativas e 
rastreabilidade de projetos 
apresentados nas diferentes 
linhas.

Isso exige maior atenção 
com a organização docu-
mental dentro da empresa, 
que passa ser ainda mais im-
portante, já que é preciso ha-
ver coerência entre todas as 
informações apresentadas. 
Essa integração de dados 
também permitirá comparar 
os incentivos e, talvez no fu-
turo, os critérios sejam unifi-
cados, pois nem todas as ati-
vidades ou gastos associados 
são igualmente aceitas por 
cada uma das legislações, 
apesar de o escopo abordado 
ser o mesmo (P&D).

Outro destaque do Rota 
2030 é a questão da importa-
ção de equipamentos e peças 
sem similar nacional, na qual 
o programa permite uma re-
dução a 0% da alíquota do 
Imposto de Importação. Esta 
medida substitui o anterior 
ex-tarifário específico do se-
tor, que possibilitava reduzir 
a alíquota a 2%.

No novo modelo regula-
mentado existe uma van-
tagem, portanto, de 2% de 
redução de alíquota adi-
cional, mas condicionada 
ao reinvestimento destes 
2% a mais em projetos de 
P&D ou programas prio-
ritários de apoio ao de-
senvolvimento industrial, 
sempre com entidades 
externas, como ICT ou 
instituições sociais ou de 
ensino, entre outros. O ob-
jetivo é fortalecer a cadeia 
de P&D no país, fomen-
tando o desenvolvimento 
tecnológico de entidades 
alocadas no Brasil.

Fica claro que o foco do 
programa é a potenciali-
zação tecnológica do setor 
automotivo, baseado fun-
damentalmente nos investi-
mentos em P&D, uma ini-
ciativa muito acertada, pois 
são estes investimentos que 
fomentam o crescimento 
econômico em longo prazo, 
e devem ser considerados 
como pilar fundamental nas 
políticas econômicas e so-
ciais de um país, ao mesmo 
nível que outros assuntos 
capitais como Educação e 
Saúde.

Desta maneira, o Brasil dá 
continuidade a políticas pú-
blicas de incentivo à P&D, 
potencializando assim seto-
res estratégicos por meio da 
maior ferramenta de compe-
titividade para uma empresa: 
o investimento em P&D.

q  Feliciano Aldazabal
Diretor de Inovação e 

Marketing da F. Iniciativas.

A automação cada vez 
mais frequente nas organi-
zações, especialmente com 
a utilização da Inteligência 
Artificial (IA) e Machine 
Learning, nos faz repensar o 
futuro do mercado de traba-
lho. Embora existam visões 
pessimistas sobre o aumento 
do desemprego com a utili-
zação crescente dos robôs, 
há alguns especialistas que 
apostam na criação de no-
vas profissões para atender 
as necessidades da Econo-
mia 4.0. Já se fala em car-
gos como analista de cyber 
cidade, analista de machine 
learning quântico, gerente de 
desenvolvimento de negó-
cios de inteligência artificial, 
gerente de equipe homem-
máquina e detetive de dados.

As mudanças podem ser 
positivas na medida em que 
estimulam a criatividade, 
além de liberar as pessoas de 
tarefas monótonas e repetiti-
vas, que passarão a ser exer-
cidas pelos robôs. Os novos 
empregos certamente irão 
demandar habilidades analí-
ticas, matemáticas e digitais, 
com um toque de neurociên-
cia.

Com o incremento de so-
luções de Robotic Process 
Automation (RPA), novas 
funções serão desenvolvidas 
no próximo ano, como enge-
nheiro, arquiteto e consultor 
de RPA. O objetivo é ajudar 
os funcionários a entender as 

melhores práticas de auto-
mação e como o RPA pode 
melhorar a eficiência dos 
fluxos de trabalho. Novos 
títulos como Chief Robotics 
Officer começarão a surgir, 
pois a tecnologia vem se 
tornando mais conhecida e 
atraente para o mercado, na 
medida em que garante mais 
agilidade e eficiência aos 
processos.

As empresas também 
serão mais seletivas sobre 
quais processos automatizar. 
Muitos projetos falharam em 
2018 porque foram conduzi-
dos de maneira equivocada, 
ou seja, nem sempre a área 
ou os processos incluídos 
nos projetos de investimento 
em digitalização e automa-
ção possuíam as condições 
ideais de esforço versus ge-
ração de resultados.

Essa redefinição estratégi-
ca de prioridades, focando a 
atenção em métricas objeti-
vas como o número de usu-
ários de um dado processo, 
tempo de execução e com-
plexidade, viabilizará um 
maior o retorno sobre o in-
vestimento (ROI) e garantirá 
o êxito das organizações em 
suas iniciativas de transfor-
mação digital.

Uma vez que as organi-
zações dominem a automa-
ção de tarefas simples, elas 
poderão incorporar tecnolo-
gias mais avançadas, como 
o OCR (Optical Character 

Recognition, ou reconheci-
mento ótico de caracteres), 
permitindo que mais ele-
mentos sobre os dados sejam 
interpretados por robôs autô-
nomos.

A tecnologia revolucio-
na constantemente o mundo 
corporativo. Os benefícios 
da inteligência artificial já 
são percebidos na produti-
vidade dos negócios e nas 
vantagens competitivas. E 
não estamos falando apenas 
dos chatbots, que já existem 
e são muito utilizados, mas, 
sim, de projetos mais robus-
tos com habilidades cogni-
tivas capazes de processar 
dados, otimizar processos, 
racionar, garantir precisão, 
corrigir erros e solucionar 
problemas.

Na área da saúde, é pos-
sível ter diagnósticos mais 
precisos com a utilização de 
algoritmos e IA. No varejo, 
a tecnologia permite com-
preender melhor o perfil do 
consumidor e ajudar os fa-
bricantes em seus processos 
logísticos. Tudo isso com-
binando redução de custos, 
inovação e segurança.

Segundo o Gartner, as tec-
nologias de IA estarão virtu-
almente em todos os luga-
res nos próximos dez anos. 
Embora essas tecnologias 
permitam que os primeiros 
usuários se adaptem a novas 
situações e resolvam proble-
mas que não foram encon-

trados anteriormente, elas 
ainda não estão disponíveis 
para a maioria das pessoas.

Movimentos como com-
putação em nuvem e código 
aberto acabarão levando a 
tecnologia para as mãos de 
todos. A consultoria acre-
dita que esta tendência será 
possibilitada por tecnolo-
gias como plataforma como 
serviço (PaaS), condução 
autônoma, robôs móveis e 
inteligentes, plataforma de 
conversão de IA, redes neu-
rais profundas e veículos au-
tônomos voadores.

A nova era, marcada por 
mudanças cada vez mais rápi-
das e ciclos de vida menores 
quando falamos em produtos 
e soluções, trará impactos sig-
nificativos para o ecossistema 
de negócios, o que se refletirá 
também numa nova forma de 
se trabalhar.

É fundamental que as lide-
ranças se preparem para esta 
nova configuração de cargos 
e funções, que poderão sur-
gir mais rapidamente do que 
imaginamos. Os investimen-
tos em educação devem ser 
prioritários para que todos 
possam acompanhar essa 
nova onda que emerge como 
um tsunami e que colocará à 
prova o futuro do trabalho e 
das próprias organizações.

q  Luiz Camargo
Gerente-geral da Nice para o 

Brasil e Cone Sul.

A Lava Jato e o mensa-
lão já revelaram medonhas 
falcatruas praticadas pelas 
cúpulas de várias empresas, 
assim como de todos os par-
tidos cartelizados no Brasil, 
que representam a velha or-
dem patrimonialista mafio-
sa. Para a cadeia já foram 
membros do PT e do MDB e 
um ou outro dos demais par-
tidos envolvidos.

O povo nas urnas de 2018 
fez uma boa faxina e elimi-
nou da política uma parte 
considerável dos inimigos 
da honestidade pública. Na 
fila lenta do Judiciário en-
contram-se próceres da po-
lítica, do mercado financeiro 
assim como da 
mídia. Mas a 
pergunta que a 
sociedade faz é 
se a Lava Jato 
chegará nos ju-
ízes, sobretudo 
dos Tribunais 
Superiores.

Fontes de 
diversas linha-
gens afirmam 
que estão em andamento 
duas delações premiadas 
bombásticas que podem 
jogar alguma luz na faixa 
obscura e patrimonialista do 
lado podre da magistratura 
brasileira. São as delações 
de Sérgio Cabral, ex-gover-
nador do RJ, e Orlando Di-
niz, ex-presidente da Feco-
mercio também do RJ.

O CNJ já eliminou ou pu-
niu mais de uma centena de 
maus juízes. Agora chegaria 
a vez dos que se enriquece-
ram indevidamente no cargo.

Cabral já foi condenado a 
198 anos de prisão. Não vejo 
sua eventual delação como 
um escárnio ou uma desmo-
ralização para a Justiça. Tudo 
depende dos termos do acor-
do. Se suas informações e pro-
vas forem muito relevantes, 
poderia ser premiado por isso 
e ajudaria a sociedade.

Cabral, por mais mafioso 
que seja, não ocupa o posto 
máximo na hierarquia das 
redes criminosas instaladas 
dentro da estrutura de poder 
no Brasil. Escárnio maior é 
não contar com provas para 
poder condenar os “chefões” 
da corrupção, os barões, as-
segurando-lhes a odiosa im-
punidade.

O acordo com Cabral 
não teria que ser necessa-
riamente “generoso”, senão 
justo (equilibrado, sensato, 
prudente), precisamente o 
que faltou naquela transação 
desequilibrada com os do-
nos da JBS, que logo após a 
negociação foram para o ae-
roporto e entraram em avião 
próprio dando “tchauzinho” 
para o povo brasileiro. Fica-
mos todos atônitos e estarre-
cidos.

Aquilo se tornou intragável 
para todos os brasileiros. Feli-
zes só ficaram Temer e Aécio, 
que tinham acabado de ser 

gravados pelo dono da JBS. 
Um mandando manter um 
esquema de propina para al-
guns presos (“Mantenha isso 
aí, viu”) e o outro pedindo R$ 
2 milhões para o empresário. 
Ambos seguramente já esta-
riam na cadeia se não fosse a 
grave falha citada.

O que Cabral pretende-
ria delatar, rompendo sua 
“omertà” (seu silêncio)? 
Falaria, dizem, de segredos 
corruptivos que incrimina-
riam sobretudo o Judiciário, 
revelando o lamaçal de al-
guns juízes bem como de mi-
nistros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Também 
delataria muitos membros 

do Ministério 
Público.

Essas ca-
tegorias, ao 
lado dos ban-
cos (que la-
varam grande 
parte de toda 
corrupção no 
Brasil), até 
aqui foram 
preservadas 

nas investigações da Lava 
Jato. Palocci delataria o siste-
ma financeiro nacional. Não 
se sabe se a Lava Jato rejeitou 
essa parte da sua delação ou 
se ela foi feita e ainda está en-
coberta. Por ora, a parte podre 
dos bancos está preservada.

Tudo isso evidencia o 
quanto a Lava Jato ainda 
não chegou onde deveria já 
ter chegado. Enquanto não 
destruídos os cupins que 
maculam as instituições, ja-
mais teremos um sistema 
financeiro consolidado, um 
Judiciário forte, indepen-
dente, imparcial e eficiente, 
um Ministério Público real-
mente defensor dos interes-
ses públicos, um capitalismo 
competitivo e por aí vai.

Cabral não ocupa “o topo 
da cadeia alimentar na selva 
da corrupção”. Na complexa 
teia de relações e na hierar-
quia da Máfia das Propinas 
e dos Privilégios Perversos, 
antes e acima dos políticos 
há gente muito mais graúda, 
como, por exemplo, gran-
des empresários ou grupos 
corporativos e os agentes 
financeiros, sem contar os 
membros da Justiça que fa-
zem parte do sistema de im-
punidade dos mafiosos.

Se queremos realmente 
alcançar o topo das máfias 
que comandam e roubam 
impiedosamente o Brasil, 
será muito bem-vinda a de-
lação de Cabral, desde que 
respeitados os parâmetros 
jurídicos vigentes (direito de 
defesa, autonomia da vonta-
de etc.); o justo seria impor 
um bom tempo na cadeia e a 
restituição de todo o rouba-
do, antes de começar a usar 
tornozeleira eletrônica.

q  Luiz Flávio Gomes
Jurista, é deputado  

federal (PSB-SP).
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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

Previdência sem 
intermediários privilegiados

O presidente Jair Bolsonaro agradou a sua base eleitoral 
ao facilitar a posse de armas, ainda que tenha recebido 
críticas por ter sido tímido no decreto. Enquanto se debate 
a questão, vai sendo gestada a reforma da previdência, tra-
mada pela equipe econômica para atender às bases dela 
própria.

Tópicos de mudança na previdência vão sendo libera-
dos para testar a reação. O que parece certo é a canalização 
dos recursos dos trabalhadores para o setor privado. Ga-
rantem assim o privilégio pelas duas pontas: cortam recur-
sos sociais para direcioná-los para o pagamento da dívida 
e obrigam as pessoas a depositar suas aposentadorias em 
planos particulares. Que vão aplicar em títulos do Tesouro, 
ficar com parte do rendimento e repassar o restante para o 
candidato a aposentadoria.

Se caminhamos nesta direção, então que cada um possa 
decidir se quer se livrar de intermediários e aplicar no Te-
souro Direto. Ganha o país, com o alongamento da dívida, 
e o futuro aposentado, com um rendimento maior.

Voto
Ainda que se discorde da posse de armas, não há como 

contestar que o referendo de 2005 foi amplamente fa-
vorável à proposta, derrotando, com 63% dos votos, a 
proibição de comercialização. Reconhecer o resultado faz 
parte da democracia.

O poodle é o melhor amigo do homem
Em setembro de 2017, Donald Trump impediu a 

aquisição da Lattice Semiconductor pela chinesa Can-
yon Bridge Fund. Em janeiro do ano passado, proibiu a 
venda da US MoneyGram International Inc para a tam-
bém chinesa Ant Financial. Em março, o presidente norte-
americano vetou a compra da Qualcomm pela Broadcom, 
de Cingapura.

Em junho, Trump ventilou a ideia de proibir que em-
presas com pelo menos 25% de participação chinesa ad-
quiram uma companhia norte-americana.

O presidente dos EUA não ficou nem um pouco chatea-
do ao ver a Boeing comprando a brasileira Embraer, ven-
dida com a benção dos militares e do neo-amigo dos EUA 
Jair Bolsonaro.

Água pura
Foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo

a Lei 16.912, que cria o selo fiscal para garantir a pro-
cedência e evitar a falsificação da água mineral. Segundo 
os fabricantes, reunidos na Abinam, o mercado tem cres-
cido 10% ao ano no Brasil desde 2014, atingindo quase 9 
bilhões de litros e R$ 12 bilhões em vendas em 2018.

O presidente da Associação, Carlos Alberto Lancia, 
espera que até março essa lei já esteja regulamentada e 
implantada e que, em 24 meses, seja estendida aos vasil-
hames retornáveis com volume inferior a quatro litros. 
O modelo já é utilizado em estados como Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Paraíba, Bahia, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Maranhão, Goiás e Rondônia.

Alô?
Distração por falar em telefone, comendo, falando etc 

é a quinta causa de acidentes fatais com veículos nos Es-
tados Unidos, segundo o Insurance Information Institute. 
Fica atrás de excesso de velocidade, influência de álcool, 
drogas ou remédios, incapacidade de se manter na pista 
correta e problemas na ultrapassagem.

Parto
Nesta terça-feira, a Polícia Federal pediu prorrogação 

de 90 dias para o inquérito que apura a facada em Bolso-
naro, para que sejam concluídas diligências em curso e 
tenham sequências as investigações. Completa a PF: “Não 
há um prazo determinado para a conclusão do inquérito.”

Rápidas
Jovens empresários do município do Rio de Janeiro 

têm até 28 de fevereiro para inscrever seus projetos no 
programa de empreendedorismo Shell Iniciativa Jovem. 
Detalhes em www.iniciativajovem.org.br/cadastro/ *** O 
curso de Gestão Pública da FMP/Fase, com prova dia 20 
em Petrópolis, tem descontos para servidores da cidade 
e das vizinhas Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, 
Levy Gasparian e Paty do Alferes *** A psicopedagoga 
Letícia Oliveira e a psicóloga Marcella Ribeiro estarão no 
Carioca Shopping, dia 22, às 10h, para a “Roda de Con-
versa para Mães e Gestantes” *** De sexta a domingo 
acontecerá a Valqueire Retrô, feira gastronômica itiner-
ante, com shows e cervejas artesanais, além de comida, 
claro. A atração começa às 16h e vai até às 23h *** A Coty 
Brasil nomeou Ricardo Gil Rios novo diretor executivo 
de RH.

Prefeito de 
Beijing estimula 
atuação de 
empreendedores

O governo municipal de 
Beijing está tentando criar 
uma ecologia de inovação 
para que as empresas e os 
indivíduos sejam mais em-
preendedores. Isso é favorá-
vel para o desenvolvimento 
de alta qualidade da cidade, 
disse na terça-feira o prefeito 
Chen Jining.

O empreendedorismo não 
é exclusividade dos empresá-
rios, mas um espírito de que 
todos necessitam, disse Chen 
durante uma discussão em 
grupo na atual sessão anual 
do órgão consultivo político 
de Beijing.

Segundo a agência Xi-
nhua, Beijing está atualmen-
te entre os destinos mais po-
pulares para capital de risco 
no mundo. Apesar disso, o 
PIB caiu em 2018 cerca de 
6,6%. “Beijing se tornou 
uma das cidades mais ino-
vadoras no mundo”, disse 
Chen. A inovação é “uma 
ecologia de todos os tipos de 
elementos que incentiva as 
pessoas a fazerem uma dife-
rença”, afirmou.

Sobre a construção de 
uma ecologia de inovação, 
os talentos são o núcleo, dis-
se Chen, acrescentando que 
o governo deve expandir o 
entendimento dos talentos. 
“Cientistas, empresários, 
gerentes de produto e agen-
tes intermediários são todos 
talentos necessários para a 
inovação.”

O prefeito disse que, no 
momento, a inovação da ci-
dade envolve principalmente 
a indústria da informação. 
Além disto, os serviços mé-
dicos e a saúde e materiais 
são duas outras áreas vanta-
josas com enorme potencial. 
Neste ano a cidade dará prio-
ridade ao desenvolvimento 
dos serviços médicos e saú-
de, afirmou.

PROPOSTA DE DEFENSORES DE NEGOCIAÇÕES BILATERAIS

Bolsonaro quer Mercosul 
enxuto e com relevância

Mesmo sendo defensor 
de negociações bilaterais, 
o  presidente Jair Bolsonaro 
defendeu que o Mercosul, 
bloco que reúne países sul-
americanos, desde que seja 
mais enxuto para ganhar 
relevância na região. Ele e 
o presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, reuniram-se 
nesta quarta-feira, no Palá-
cio do Planalto, e conversa-
ram sobre o aperfeiçoamento 
do Mercosul, que tem  Ma-
cri como o atual presidente, 
também simpático as nego-
ciações bilaterias.

“Concordamos com a 
importância de, com os de-
mais parceiros, Paraguai e 
Uruguai, aperfeiçoar o blo-
co e propor nova agenda de 
trabalho, sempre com senti-
do de urgência”, disse Bol-
sonaro em declaração após 
a reunião ampliada entre os 
dois líderes e seus ministros 
de Estado, no Palácio do Pla-
nalto.

Para Bolsonaro, no plano 
interno, o Mercosul preci-

sa valorizar a sua tradição 
original, de abertura comer-
cial, redução de barreiras e 
eliminação de burocracias. 
“O propósito é construir um 
Mercosul enxuto que conti-
nue a fazer sentido e ter rele-
vância”, disse.

Na frente externa, os dois 
líderes concordaram que é 
preciso “concluir rapida-
mente as negociações mais 
promissoras” que estão em 
andamento e iniciar novas 
negociações “com criativi-
dade e flexibilidade para re-
cuperar o tempo perdido”.

“Temos que criar novas 
oportunidades comerciais e 
de investimentos, a fim de 
gerar prosperidade e bem-es-
tar em nossos países”, disse 
o presidente brasileiro. Entre 
as parcerias em negociação 
está o acordo do Mercosul 
com a União Europeia.

Para o presidente Macri, 
é preciso avançar em um 
espaço de integração que se 
“adapte aos desafios do sécu-
lo 21 e aproveite as oportuni-

Novo tratado de extradição
Brasil e Argentina tam-

bém assinaram um novo 
tratado de extradição para 
aperfeiçoar o quadro de coo-
peração jurídica entre nossos 
dois países. Mais cedo, antes 
da reunião no Palácio do Pla-
nalto, o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, disse que o tratado 
atual é antigo e a revisão vai 
permitir uma comunicação 
mais rápida.

“As formas de comuni-
cação hoje são outras, e a 

percepção é de que há uma 
necessidade de sempre agi-
lizar esses mecanismos de 
cooperação”, afirmou.

Nesta quarta-feira, Moro 
reuniu-se com os ministros 
argentinos de Justiça e Di-
reitos Humanos, Germán 
Garavano, e da Segurança, 
Patrícia Bullrich. O tratado 
anterior de extradição entre 
o Brasil e a Argentina foi as-
sinado em 1961, e o decreto 
de aprovação foi promulga-
do em 1968 no Brasil.

dades que o mundo oferece”. 
Nesse sentido, o comércio é 
um instrumento que impul-
siona esse desenvolvimento. 
“Por isso, é chave agilizar e 
terminar as negociações em 
curso. A negociação com a 
União Europeia requereu 
muito esforço e avançou 
como nunca antes. Com sua 
chegada, temos a oportuni-
dade de renovar o compro-

misso político do Mercosul”, 
disse o argentino.

Além de Mercosul, as de-
legações trataram de temas 
diversos de interesses entre 
os dois países, como com-
bate ao crime organizado e 
à corrupção, assim com de-
fesa, ciência e tecnologia, 
energias renováveis e não 
renováveis, energia nuclear 
e dinamização do comércio.

Meio Ambiente 
suspende contratos

Pelos próximos 90 dias, o 
Ministério do Meio Ambien-
te suspendeu todos os con-
vênios e parcerias da pasta 
e autarquias com organiza-
ções não governamentais. 
O órgão determinou um le-
vantamento das despesas. A 
medida envolve parcerias e 
contratos dos distintos fun-
dos do ministério com o ter-
ceiro setor. A ordem se esten-
de aos convênios, acordos de 
cooperação, atos e projetos.

Em nota, divulgada pelo 
Ministério do Meio Ambien-
te, a assessoria informa que 
ocorrerá avaliação e ajustes 
dos contratos que “tenham 
condições de ter continui-

dade”. “O diagnóstico per-
mitirá a avaliação daqueles 
que tenham condições de ter 
continuidade, bem como dos 
que eventualmente mereçam 
reparos.

Orçamento de  
mais de R$ 3,3 tri

A Lei 13.808, que trata 
do Orçamento da União e 
estima receita para o exer-
cício de 2019 em mais de 
R$ 3,3 trilhões está publi-
cada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira. 
Ela também fixa a despesa 
em igual valor. No capítu-
lo que trata dos orçamentos 
Fiscal e da Seguridade So-
cial, a lei diz, em seu Artigo 
2º, que a receita total esti-

mada é de mais de R$ 3.2 
trilhões, “incluindo a pro-
veniente da emissão de tí-
tulos destinada ao refinan-
ciamento da dívida pública 
federal, interna e externa”.

R$ 5,2 bi de  
FGTS recuperados

As equipes de fiscalização 
do então Ministério do Tra-
balho recuperaram R$ 5,2 
bilhões que deveriam ter sido 
recolhidos por empregado-
res ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
O valor foi o maior desde 
2015. Os dados foram divul-
gados ontem pelo Governo 
Federal. O resultado regis-
trado em 2018 foi 23,6% su-
perior ao ano anterior



Veículos apreendidos  
pelo Detro-RJ

Os veículos apreendidos ou removidos pelo Detro/RJ e 
não reclamados no prazo de 60 dias, inclusive os que pos-
suem restrição judicial sobre o prontuário do veículo, com 
vistas a racionalizar o uso do espaço físico dos depósitos, 
também evitar sua depreciação, são vendidos em leilões 
judiciais, com leiloeiros autorizados.

Edgar Carvalho Júnior, devidamente habilitado, apre-
goará nesta segunda-feira (21) às 10h os veículos recupe-
ráveis no Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco, 
124, 18° andar, Centro (RJ). Serão vendidos, no mesmo 
dia, na modalidade presencial e online, os veículos classi-
ficados como irrecuperáveis, imediatamente após o encer-
ramento do leilão de veículos recuperáveis.

Os depósitos do Detro/RJ localizados na Região Me-
tropolitana, Sul Fluminense, Região dos Lagos e Região 
Serrana. Como já estão com capacidade de armazenamen-
to esgotada, os bens ficam sujeitos à deterioração e depre-
ciação acentuadas, e que já contam com as notificações 
legais previstas.

Os lances vencedores serão destinadas ao pagamento 
das despesas de reboque, diárias (de estadia), débitos tri-
butários, multas e outros, sendo o saldo restante do produ-
to arrecadado, se houver, disponibilizado ao órgão realiza-
dor do leilão, na forma da Lei.

Os endereços dos depósitos, informações detalhadas, 
são encontradas no portal do leiloeiro o www.edgarcar-
valholeiloeiro.com.br e em seu escritório à Avenida Treze 
de Maio, 47 sala 912, Centro (RJ). Informações comple-
mentares sobre as condições do leilão poderão ser obtidas, 
também, no site www.detro.rj.gov.br.

Os pregões de máquinas e equipamentos agrícolas mo-
vimentam parte do aproveitamento de materiais, alguns 
funcionando, que também recebem lances online, como 
o marcado para esta quinta-feira (17) às 14h nas mãos do 
experiente Edgar Carvalho Júnior. São retroescavadeiras 
Caterpillar, veículo Volkswagen Titan basculante, Patrol 
Caterpillar, plantadeira Jumil, pasteurizador Alfa Laval 
com acessórios, Padronizadora Alfa Laval, tanque aço 
inox 304 parede dupla, empacotadeira Thimonier, tacho 
de cozimento e outros objetos. Serão recebidos somen-
te lances online através do portal do leiloeiro, lembrando 
que os bens serão vendidos no estado de conservação em 
que se encontram.

Arte, antiguidades, joias e design
O leiloeiro Horácio Ernani Rodrigues de Mello, her-

deiro de uma linhagem reconhecida de leiloeiros no Rio 
de Janeiro – os Ernanis – vai apregoar diversos objetos 
de arte, antiguidades, joias e design. São lustres, móveis, 
cristais, pinturas, desenhos, esculturas, imaginária, joias, 
relógios, colecionismo, pratas, porcelanas, livros e diver-
sos itens interessantes.

Colecionadores de veículos miniatura estão disputando 
um Art Car BMW M3 GTR da Sandro Chia, assinado; 
uma miniatura Impala Sport Coupe da Chevrolet, verme-
lho, da Sun Star; um Boeing 777, assinada Peter Max, e 
outras preciosidades.

Os pregões acontecerão online e presencial no seu Es-
paço Ernani Arte e Cultura, na Rua São Clemente, 385, 
em Botafogo (RJ) na terça, quarta e quinta-feira (22, 23 e 
24) a partir das 17 horas. A exposição no site www.ernani-
leiloeiro.com.br e ainda nesta quinta-feira (17), das 11h às 
18h, no Espaço Ernani Arte e Cultura.

Decoração, colecionismo e joias
O leiloeiro Antônio Ferreira fará seu leilão online, de 

arte, numismática, joias, pratas e decoração, nesta terça e 
quarta-feira (22 e 23) às 19h30 em seu website www.anto-
nioferreira.lel.br. A visitação será feita com agendamento 
prévio, bastando se cadastrar para participar. Antônio Fer-
reira já tem marcada a data de seu leilão de colecionismo, 
numismática, filatelia, revistas, brinquedos, postais, livros, 
arte e antiguidades para a última semana de janeiro, nos 
dias 28, 29 e 30 às 15h. Outras informações no seu escritó-
rio na Rua Barata Ribeiro, 383 sala 701, Copacabana (RJ).
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Retroescavadeira no pregão de Edgar Carvalho Júnior

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 24.566.534/0001-48 - NIRE nº 33.3.0031995-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/01/2019. I. Data, 
Hora e Local: Realizada em 03/01/2019, às 10h, na sede social da Cia., em 
Duque de Caxias/RJ, na Av. Feliciano de Castilho. s/n/, Quadra 24-B, Lote 36 
e Av. Carmen Miranda, s/n/, Quadra 24-B, Lotes 31,33 e 35, bairro Rio Petró-
polis, CEP:25.231-250. II. Convocação: Dispensada na forma do §4º do Art. 
124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representan-
do a totalidade do capital social da Cia.. III. Mesa: Presidente: Sr. Marcelo 
Gonçalves Costa; Secretário: Sr. Yoshiro Marcelo Sakaki Leal. IV. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a autorização à Cia. para prestar garantia em favor da 
Priner Serviços Industriais S.A., S.A. inscrita no CNPJ nº 18.593.815/0001-
97 (“Priner Serviços”). V. Deliberação: Autorizar a Cia. a prestar garantias a 
obrigações da Priner Serviços, até o limite total de R$10.000.000,00 anuais, 
incluindo, mas não se limitando a cessão fiduciária de recebíveis oriundos dos 
seguintes contratos: (i) Contrato de Locação de Bens Móveis nº 023727/17, 
celebrado em 30/05/2017 entre a Cia. e a Votorantim Siderurgia S.A., S.A., 
inscrita no CNPJ nº 60.892.403/0015-10, com endereço na Av. Francisco 
Fortes Filho, 242, Jardim Aliança, Cidade de Resende/RJ, CEP 2755-598; e  
(ii) Contrato de Prestação de Serviços, celebrado em 18/03/2016, cujo 1º
Termo Aditivo foi celebrado em 03/03/2017, entre a Cia. e a Wood Group
Engineering and Production Facilities Brasil Ltda., sociedade limitada, inscrita 
no CNPJ nº 04.681.287/0001-13, com sede na Av. das Américas, nº 3434,
bloco 2, salas 307 e 308, Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen, Barra 
da Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-102. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a 
assembleia e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, 
nos termos do $1º do art. 130 da Lei das S.A.. Confere com o original lavrado 
em livro próprio. Rio de Janeiro, 03/01/2019. Mesa: Marcelo Gonçalves
Costa - Presidente. Yoshiro Marcelo Sakaki Leal - Secretário. Jucerja nº
3482473, em 15/01/19. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

INFRAESTRUTURA: ATÉ 2040 DEIXARÃO DE SER INVESTIDOS US$ 18 TRI

Riscos ambientais continuarão 
liderando listas de preocupações

A capacidade do mundo de 
promover ações coletivas em 
face de grandes crises atingiu 
níveis críticos pelo agrava-
mento das relações interna-
cionais que impedem ações 
para enfrentar sérios desafios. 
Enquanto isso, uma perspec-
tiva econômica sombria, em 
parte causada por tensões ge-
opolíticas, parece destinada a 
reduzir ainda mais o poten-
cial de cooperação interna-
cional em 2019. Estas são as 
conclusões do Relatório Glo-
bal de Riscos 2019 do World 
Economic Forum, publicado 
nesta quarta-feira (16).

O Relatório Global de 
Riscos, que incorpora os re-
sultados da Pesquisa Global 
de Percepção de Riscos feita 
com aproximadamente 1.000 
especialistas e tomadores de 
decisões, aponta para uma 
deterioração das condições 
econômicas e geopolíticas. As 
disputas comerciais se agra-
varam rapidamente em 2018 
e o relatório alerta que o cres-
cimento em 2019 será contido 
por contínuas tensões geoeco-
nômicas, com 88% dos entre-
vistados esperando mais dete-
rioração das regras e acordos 
comerciais multilaterais.

Se os ventos econômicos 
contrários representarem 
uma ameaça à cooperação 
internacional, os esforços se-
rão ainda mais prejudicados 
em 2019 pelo aumento das 
tensões geopolíticas entre as 
grandes potências, segundo 
o relatório. Oitenta e cinco 
por cento dos entrevistados 
da pesquisa desse ano disse-
ram que esperam que 2019 
envolva riscos maiores de 
“confrontos políticos entre 
grandes potências”.

Riscos associados

O relatório discute os ris-
cos associados com o que 

descrevemos como uma 
ordem mundial “multicon-
ceitual”: em que as instabi-
lidades geopolíticas refletem 
não apenas mudanças nos 
equilíbrios de poder, mas 
também nas diferenças dos 
valores fundamentais.

“Com o comércio global 
e o crescimento econômi-
co em risco em 2019, exis-
te uma necessidade mais 
urgente do que nunca de 
renovar a arquitetura da co-
operação internacional. Nós 
simplesmente não temos a 
capacidade de lidar com o 
tipo de desaceleração à qual 
a dinâmica atual pode nos le-
var. O que precisamos agora 
é de uma ação coordenada e 
combinada para sustentar o 
crescimento e enfrentar as 
graves ameaças que o nosso 
mundo enfrenta hoje”, disse 
Børge Brende, presidente do 
Fórum Econômico Mundial.

Na perspectiva de 10 anos 
da pesquisa, os riscos ci-
bernéticos sustentaram um 
salto proeminente ao regis-
trado em 2018, mas os ris-
cos ambientais continuam 
a dominar as preocupações 
dos entrevistados no curto 
prazo. Todos os cinco riscos 
ambientais que o relatório 
apresenta estão novamente 
na categoria de alto impacto 
e alta probabilidade: perda 
da biodiversidade; eventos 
climáticos extremos; falha 
na mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas; de-
sastres provocados pelo ho-
mem; e desastres naturais.

Incêndios florestais

Alison Martin, diretora de 
Risco do grupo da Zurich In-
surance Group, disse: “2018 
foi, infelizmente, um ano de 
incêndios florestais históricos, 
contínuas inundações e au-
mento das emissões de gases 

de efeito estufa. Não é surpre-
sa que, em 2019, os riscos am-
bientais dominem mais uma 
vez a lista das principais preo-
cupações. O mesmo acontece 
com a crescente probabilidade 
de falhas na política ambien-
tal ou a falta de implementa-
ção oportuna das políticas. 
Para responder eficazmente às 
mudanças climáticas, é neces-
sário um aumento significa-
tivo da infraestrutura para se 
adaptar a esse novo ambiente 
e passar para uma economia 
de baixo carbono. Até 2040, 
está previsto que a lacuna de 
investimento na infraestrutu-
ra global atinja US$ 18 tri-
lhões contra uma necessidade 
projetada de US$ 97 trilhões. 
Neste contexto, continuamos 
a exigir uma maior colabo-
ração entre todas as partes 
interessadas e também reco-
mendamos fortemente que as 
empresas desenvolvam uma 
estratégia de adaptação para 
resiliência climática e ajam 
sob ela agora.”

Os riscos ambientais tam-
bém apresentam problemas 
para a infraestrutura urbana 
e seu desenvolvimento. Com 
o aumento do nível do mar, 
muitas cidades enfrentam 
soluções extremamente ca-
ras para problemas que vão 
desde a extração de água sub-
terrânea limpa até barreiras 
contra tempestades. A escas-
sez de investimentos em in-
fraestruturas críticas, como o 
transporte, pode levar a ava-
rias em todo o sistema, bem 
como exacerbar os riscos as-
sociados - sociais, ambientais 
e relacionados à saúde.

Para John Drzik, presi-
dente de Riscos Globais e 
Digitais da Marsh, “o subfi-
nanciamento persistente da 
infraestrutura crítica em todo 
o mundo está dificultando o 
progresso econômico, dei-
xando as empresas e as co-

munidades mais vulneráveis 
aos ataques cibernéticos e 
às catástrofes naturais e o 
não aproveitando o máximo 
das inovações tecnológicas. 
A alocação de recursos em 
investimentos de infraestru-
tura, em parte por meio de 
novos incentivos de parce-
rias público-privadas, é vital 
para a construção e o fortale-
cimento de fundações físicas 
e redes digitais que permiti-
rão às sociedades crescerem 
e prosperarem.”

Individualmente, o declí-
nio do bem-estar psicológico 
e emocional é tanto uma cau-
sa quanto uma consequência 
dentro do panorama glo-
bal de riscos, afetando, por 
exemplo, a coesão social e a 
cooperação política. O Rela-
tório Global de Riscos 2019 
se concentra explicitamente 
neste lado humano dos riscos 
globais, olhando em parti-
cular para o papel desempe-
nhado pelas complexas trans-
formações globais em curso: 
sociais, tecnológicas e rela-
cionadas com o trabalho. Um 
tema comum é que o estresse 
psicológico relacionado a um 
sentimento de falta de contro-
le diante da incerteza.

O relatório deste ano revi-
ve a série Choques Futuros, 
que reconhece que a crescente 
complexidade e interconec-
tividade dos sistemas globais 
pode levar a ciclos de feedba-
ck, efeitos limiares e interrup-
ções em cascata. Esses cená-
rios do tipo “e se” servem de 
base para a reflexão, à medida 
que os líderes mundiais ava-
liam potenciais choques que 
podem perturbar rápida e radi-
calmente o mundo. Os colap-
sos súbitos e dramáticos deste 
ano incluem o uso da manipu-
lação do clima para alimentar 
tensões geopolíticas, compu-
tação quântica e afetiva, e de-
tritos espaciais.

SEGURO DE UMA FROTA COM 43 MIL VEÍCULOS

Segplus Corretora fecha contrato com a Unidas 
Ao apagar das luzes de 

2018, a Segplus Corretora, 
especializada em seguro de 
frotas de veículos automo-
tores, fechou contrato de co-
bertura para uma frota de 43 
mil veículos da Unidas, uma 
das maiores locadoras de au-
tomóveis do país. O contrato 
foi assinado no dia 23 de de-
zembro e entrou em vigor de 
imediato.

O CEO da corretora, Car-
los Figueiredo, destaca que 
a expertise acumulada da
empresa, que tem atuação de 
quase três décadas no seg-
mento, além do desenvolvi-
mento do sistema de TI We-
bservice, que opera de forma 
integrada com o cliente, fo-
ram os principais fatores que 
levaram à vitória no proces-
so de concorrência. Figueire-
do destaca que a Segplus foi 
a única corretora brasileira 
a apresentar proposta para a 
Unidas, em meio às concor-
rentes estrangeiras.

“Temos diferenciais im-
portantes. Além da gestão 
completa da carteira, o nos-
so sistema oferece um mapa 
completo das frotas, indi-
cando para o cliente e para a 
seguradora os maiores ‘ofen-
sores’, ou seja, as que têm 
maior potencial de sinistro, 
indicados por região, dias e 
horários das ocorrências”, 
explica Figueiredo.

Segundo o executivo, este 
mapeamento preciso gera 
uma listagem dos “Top Five” 
às avessas, indicando men-
salmente para os clientes e 
para as seguradoras quais 
são as cinco frotas mais pro-
pensas a sofrerem algum 
tipo de sinistro.

“O objetivo é permitir que 
as empresas possam agir de 
forma didática, promovendo, 
por exemplo, cursos de di-
reção defensiva e sistema de 
premiação para os motoristas, 
visando à redução de aciden-
tes”, explica Figueiredo.

Com sede no Rio de Ja-
neiro e atuação nacional, a
empresa atua há 29 anos em 
todos os ramos do seguro, 
com destaque para o Segu-
ro de Frotas Automotivas, 
no qual é uma das líderes 

de mercado. É a maior pro-
dutora desse segmento, a 
nível nacional, nas segura-
doras  HDI Seguros e Ma-
pfre, que foi a parceira da 
empresa na concorrência da 
Unidas.

Carlos Figueiredo: ‘Temos diferenciais importantes’

Colecionismo com Horácio Ernani



FinanceiroMonitor Mercantil  n 5Quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

acionista.com.br
Seu Site Capital

DIÁRIO
Vale Itaú

Gerdau CVC

Braskem Random

As ações da Vale terminaram cotadas a R$ 52,64, com 
alta de 0,55%. Os três indicadores semanais mostram mer-
cado comprado.

As ações do Itaú terminaram cotadas a R$ 37,15, com 
perda de 0,38%. Dois indicadores semanais mostram mer-
cado vendido.

As ações da Gerdau terminaram cotadas em R$ 14,93 e 
com valorização de 0,20%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações da CVC terminaram cotadas a R$ 59,41 com 
desvalorização de 0,08%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido. 

As ações da Braskem terminaram cotadas a R$ 48,10 
com desvalorização de 0,48%. Dois indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações da Random terminaram cotadas a R$ 9,23 
com valorização de   0,22%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

Sinqia adquire Atena de olho na reforma da Previdência
A Sinqia (novo nome da 

Senior Solution), provedo-
ra de tecnologia financei-
ra, anuncia a assinatura de 
acordo para aquisição da 
Atena Tecnologia Ltda., cuja 
conclusão estará sujeita a 
determinadas condições pre-
cedentes acordadas entre as 
empresas. O preço é de R$ 9 
milhões, podendo ser acres-
cido de uma parcela adicio-
nal de até R$ 4 milhões su-
jeita ao atingimento de uma 
meta.

Esta é a 11ª aquisição rea-
lizada pela Sinqia e a tercei-
ra no mercado de entidades 
de previdência complemen-
tar, que opera planos para 
mais de 7 milhões de pesso-
as e gerencia investimentos 
de mais de R$ 800 bilhões, 
segundo a Abrapp.

De acordo com Thiago 
Rocha, diretor de Relações 
com Investidores, esse mer-
cado passará por intensas 

transformações nos próxi-
mos anos. “A reforma no sis-
tema público e a adoção dos 
planos instituídos no sistema 
privado tornarão os produtos 
ofertados pelas entidades de 
previdência mais atrativos 
para milhões de brasileiros. 
Haverá um crescimento ver-
tiginoso, e as entidades de 
previdência precisarão de 
softwares mais modernos e 
robustos”, afirma.

Nesse contexto, a Sinqia 
decidiu intensificar as con-
versas para novas aquisições 
e acelerar a execução de pro-
jetos de P&D. “Com a Atena 
estamos dobrando a aposta, 
nunca uma empresa brasi-
leira investiu tanto para for-
necer tecnologia de primeira 
linha às entidades de previ-
dência”, enfatiza Rocha.

Segundo o executivo, após 
a conclusão da aquisição, a 
Sinqia passa a ofertar uma 
plataforma web ainda mais 

abrangente e a contar com 
mais de 60 entidades de pre-
vidência e 150 colaboradores 
nessa área. “Ampliaremos 
nossa liderança e deixaremos 

nossos clientes ainda mais 
confortáveis. Conosco, eles 
estarão em boas mãos para 
enfrentar os desafios tecnoló-
gicos que virão”, conclui.

Thiago Rocha: ‘As entidades de previdência precisarão de 
softwares mais modernos e robustos’

Enel vende usinas de 
energia renovável no Brasil 
à chinesa CGN Energy 

A elétrica italiana Enel 
assinou, por meio da sub-
sidiária Enel Green Power, 
contrato para a venda de 540 
megawatts em usinas eólicas 
e solares no Brasil à chinesa 
CGN Energy International 
Holdings em uma transação 
avaliada num total de R$ 2,9 
bilhões, ou 700 milhões de 
euros. A Reuters informou 
que o negócio envolve 100% 
dos ativos, que já estão ope-
racionais, com pagamento 
no momento do fechamento.

Os ativos negociados com 
a chinesa foram as usinas 
solares de Nova Olinda, com 
292 megawatts, no Piauí, e 
Lapa, de 158 megawatts, na 
Bahia, além do parque eóli-
co Cristalândia, de 90 mega-
watts, também na Bahia.

“Com a venda desses ati-
vos, nós estamos capturando 
valor para um crescimento 
maior no Brasil, onde es-
tamos implementando um 
grande ‘pipeline’ de projetos 
renováveis. Nós seguimos 
focados nas oportunidades 
oferecidas pelo mercado re-
novável brasileiro e vamos 
continuar a investir no país”, 

disse o chefe da Enel Green 
Power, Antonio Cammise-
cra, em nota.

Segundo a Enel, o ne-
gócio está em linha com o 
plano estratégico do grupo 
para o período 2019-2021, 
que prevê maximizar a 
acelerar a criação de valor 
por meio da venda de ati-
vos para liberar recursos a 
serem investidos em novos 
projetos.

O modelo de negócios é 
conhecido como “construir, 
vender e operar” (BSO, na 
sigla em inglês).

O fechamento da transa-
ção é esperado para o tercei-
ro trimestre de 2019, e ela 
está sujeita a condições pre-
cedentes incluindo a aprova-
ção de autoridades antitrus-
te, segundo a Enel.

A CGN Energy Interna-
tional é um braço de inves-
timentos em ativos não nu-
cleares no exterior da China 
General Nuclear Power Cor-
poration (CGN), fundada em 
1994, que é a maior opera-
dora de ativos nucleares da 
China, segundo informações 
do site do grupo.

Abrasce: vendas em shoppings 
crescem 7,2% em novembro

O Monitoramento de 
Mercado da Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce) aponta que 
o setor de shopping centers 
fechou o mês de novem-
bro com alta de 7,2% nas 
vendas, comparado com o 
mesmo período do ano pas-
sado. No acumulado do ano, 
de janeiro a novembro, as 
vendas registraram alta de 
4,4%, em comparação com 
2017. Entre os segmentos, 
os artigos do lar mantive-
ram o destaque e seguiram 
com o melhor desempenho, 
com alta de 28,65%. Na se-
quência, aparecem: telefo-
nia, com 15,66%; calçados, 
com 10,26%; e óticas, com 
8,71%.

De acordo com o presi-
dente da Abrasce, Glauco 
Humai, os resultados posi-
tivos foram impulsionados 
pela Black Friday, data que 
tem se consolidado cada vez 
mais no Brasil. “A cada ano, 
esse período ganha mais 
relevância e, por isso, já se 

configura como uma das da-
tas mais importantes para as 
vendas do varejo no país – o 
que fica evidenciado pelos 
resultados do mês. Além dis-
so, os shoppings têm regis-
trado um aumento constante 
nas vendas, o que confirma 
uma tendência de cresci-
mento do setor”.

Outro destaque do moni-
toramento foi o ticket médio 
dos consumidores. De acor-
do com o Índice Cielo de 
Varejo em Shopping Centers 
– ICVS Abrasce, enquanto 
as lojas de rua registraram 
valor de R$ 67,70, nos sho-
ppings, o gasto médio foi 
de R$ 98,10 – diferença de 
45%. “Isso comprova que 
os investimentos feitos pe-
los empreendimentos para 
oferecer novas operações e 
experiências únicas aos visi-
tantes se refletem, positiva-
mente, nas vendas. E que o 
setor deve superar a expecta-
tiva de crescimento, fechan-
do 2018 com alta acima de 
6%”, finaliza Humai.
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JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO e
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por JUCELIO 
GOMES DE LIMA em face de IEDA BARBOSA 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 conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a IEDA BARBOSA CURY e 
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, George 
Marcell Cury de Albuquerque, Tereza de Jesus Cury e Larissa 
Ludmilla de Oliveira e Silva, de que no dia 18/02/19, às 12:00 horas, 
será apregoado e vendido por valor superior e/ou igual ao valor da 
avaliação de R$ 1.300.000,00, através do portal de leilões on-line 
do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (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; ou no dia 21/02/19, no mesmo horário e local, a quem 
mais der independente da avaliação, o Imóvel situado na Rua 
Haroldo Lobo, nº 294, Ilha do Governador/RJ. Cf. o 11º RI, o 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 96.569, e registrado em 
nome de Merhy Cury, casado com Iêda Barbosa Cury, constando 
os seguintes gravames: 1) R.4 – Hipoteca ao Banco Rural S/A; 2) 
R.5: Penhora da 2ª Vara Cível da Ilha do Governador – RJ, oriunda 
da Ação de Execução proposta por Banco Rural S/A em face de 
Merhy Cury e outros (processo nº 1999.207.002679-7); 3) R.6: 
Penhora da 12ª VFP, decidida nos autos da Ação de Execução 
Fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro (processo nº 
2004.120.041314-0); 4) R.7: Penhora da 12ª VFP, decidida nos 
autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Município do Rio 
de Janeiro (processo nº 0223973-17.2008.8.19.0001); 5) R.8: 
Penhora oriunda do presente feito; 6) Av.9: Indisponibilidade do 
imóvel, face ação movida por TST – Tribunal Superior do Trabalho 
– RJ – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – 43ª Vara 
do Trabalho do Rio de Janeiro em face de Merhy Cury (processo 
nº 0165100-55.2002.5.01.0043). Consta Prenotado sob o nº 
448688, em 26/12/2006, o título de Penhora. Cf. certidões, há 
débitos de IPTU de R$ 148.055,54, mais acréscimos legais (1998 
até 2005, 2017 e 2018 – FRE 0923374-3). Cf. Certidão Positiva 
de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção 
de Incêndios, no valor de R$ 3.925,44 (2014, 2016 e 2017 - Nº 
CBMERJ: 2592554-6). A venda se dará livre e desembaraçada, 
com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as 
tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos 
que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, 
sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, 
atendendo-se, ainda, ao que consta no artigo 130, parágrafo 
único, do CTN. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, 
o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam 
pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, 
a exigência contida no art. 889 do CPC. - E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 
892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo 
com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas 
de cartório de 1% até o máximo permitido. Caso haja proposta, por 
escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 
895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante 
sinal à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 (três) 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas. 
E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio 
do Fórum e nos autos acima. RJ, 12/12/2018. Eu, Simone Sleiman 
Razuck, Mat. 01-28499 – Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da RCA. Data, Local e Horário: 28/12/18, às 13hs, na 
sede social da Cia. na Praia de Botafogo, 300, Salas 501 e 701/RJ/RJ. 
Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo Luis Gay-Ger - 
Secretário. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Ordem
do Dia: Deliberar sobre a submissão à aprovação da Assembleia Geral de 
proposta para o pagamento de juros sobre o capital próprio (9ª parcela do 
ano de 2018). Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, 
o Conselho de Administração aprova por unanimidade de votos submeter a
aprovação da Assembleia Geral proposta para distribuir juros sobre capital
próprio no montante de R$ 112.232.455,40 a ser pago em ou antes de
31/01/19. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente
e Sr. Pablo Luis Gay Ger - Secretário. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu
Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo,
Tian Jianguo, José Ángel Murillas Angoiti, Ding Yanxia, Li Yonglin, Guillermo 
Llopis Garcia e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Administração da Cia. Rio de Janeiro, 28/12/18. Pablo Luis Gay-Ger -
Secretário. Jucerja nº 3481335 em 14/01/19.

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária: Convocamos 
os acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) 
para que se reúnam em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a 
ser realizada no dia 1 de fevereiro de 2019, às 15h, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, 
CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: eleição 
de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, para suprir 
a vacância decorrente da renúncia apresentada à Companhia pelo Sr. 
Pedro de Moraes Borba, em 15 de janeiro de 2019, ao respectivo cargo 
de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. A Companhia 
esclarece ainda que (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
da Companhia (www.osx.com.br/ri), os documentos relacionados a 
este edital pertinentes à matéria a ser deliberada na Assembleia Geral 
Extraordinária, em observância à Instrução CVM nº 481/09; e (b) para 
participação na Assembleia: (i) Acionista Pessoa Física: (i.1) Documento de 
identidade do acionista; (i.2) Comprovante do agente custodiante das ações 
da OSX, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 02 
(dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária; (ii) 
Acionista Pessoa Jurídica: (ii.1) Documento de identidade do representante 
legal ou procurador presente; (ii.2) Comprovante do agente custodiante 
das ações da OSX, contendo a respectiva participação acionária, datado 
de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; (ii.3) 
Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente; (ii.4) 
Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do 
representante legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for 
o caso; (ii.5) Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como
os documentos em relação ao seu administrador relatados no item (ii.4);
(iii) Acionistas representados por procurador: caso o acionista prefira ser
representado por procurador, deverá adicionalmente apresentar os seguintes 
documentos: (iii.1) Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos
de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária,
conforme exigência legal (artigo 126, §1º da Lei nº 6.404/76). O procurador
deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição
financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os
condôminos; e (iii.2) Documento de identidade do procurador. Procurações
outorgadas fora do Brasil deverão ser apostiladas nos termos da Convenção 
sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, conforme promulgada por meio do Decreto nº 8.660, de 29
de janeiro de 2016. Informações adicionais encontram-se na Proposta da
Administração disponível nos sites acima listados. Rio de Janeiro, 17 de
janeiro de 2019. Fernando Teixeira martins - Presidente do Conselho de
Administração.

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.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03.2018
PROCESSO Nº 7704/2017/04

A PRESIDENTE no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessados 
que a ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2018 COM OBJE-
TO: A execução das obras complementares de saneamento e recuperação 
de pavimentação no Bairro Jardim Queimados - Queimados – RJ, prevista 
para o dia 24/01/2019 as 10:00 horas, FICA ADIADA sine die, PARA AL-
TERAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS PLANILHAS E PROJETOS, VISANDO 
ATENDER AS ORIENTAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de acor-
do com despacho da Secretaria Municipal de Obras de fls.803 dos autos.

Suzane Pereira Borges
Presidente da CPLSMO

INVESTIMENTO GLOBAL EM CAPITAL DE RISCO

Mais de US$ 52 bilhões no 3° trimestre
O investimento global em 

capitais de risco foi de U$ 
52 bilhões distribuídos em 
3.045 negócios no terceiro 
trimestre de 2018. Destes, 
os países das Américas res-
pondem por US$ 28.9 bi-
lhões em 2.056 operações. 
No Brasil, o valor foi de 
US$ 300 milhões. Os dados 
compõem o Venture Pulse, 
estudo trimestral realizado 
pela KPMG, responsável por 
analisar as tendências de ca-
pital de risco.

“No geral, a principal 
tendência a ser observada 
em relação à captação re-
cente e robusta de recursos 
financeiros é que o grande 
volume de capital viabiliza-
rá a realização de negócios 
em escalas maiores. Dessa 
forma, o desafio para os in-
vestidores está relacionado 
em adotar as estratégias com 

disciplina”, analisa o diretor 
da KPMG, Raphael Vianna.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, investidores acre-
ditam no potencial do Brasil, 
principalmente no campo da 
inovação, e preveem ascen-
são. No terceiro trimestre, a 
Movile, plataforma eletrôni-
ca, e o Nubank, fintech bra-
sileira, totalizaram juntas o 
valor de R$ 274 milhões.

“Apesar dos desafios lo-
cais, podemos observar o 
aumento de interesse de em-
presas de tecnologia e o in-
vestimento de capital de risco 
é robusto no país. Nesse cená-
rio, outro fator positivo é que 
os grandes negócios não são 
limitados ao estágio final de 
investimento”, conclui.

O estudo Venture Pulse 
analisa a cada três meses as 
últimas tendências globais 
em relação aos dados sobre 

investimentos de capital de 
risco, além de analisar os 
principais dados relaciona-
dos à tecnologia financeira 
em regiões-chave, incluindo 
a América Latina, América 
do Norte, Ásia e a Europa.

Segundo a KPMG, o tema 
principal para a comunida-
de global de capital de risco 
tem sido, há algum tempo, o 
grande volume de fluxos de 
capital. “No início, o volume 
de fato foi revertido, mas, 
até o momento, as atividades 
em estágios iniciais e espe-
cialmente as atividades em 
estágios avançados não têm 
conseguido estabelecer uma 
tendência de reversão. Em
vez disso, enormes somas 
de capital ainda estão sendo 
investidas trimestralmente, 
enquanto o volume de ope-
rações parece continuar em 
um ritmo historicamente 

saudável e inalterado”.
Por três trimestres, a 

região da Ásia-Pacífico 
(APAC) já atingiu uma nova 
e gigantesca alta em capital 
de risco agregado investido. 
Os Estados Unidos também; 
dessa forma, estão impulsio-
nando a região das Américas 
a registrar uma alta recorde 
também. Por último, mas 
não menos importante, a 
Europa está prestes a ultra-
passar os $ 24 bilhões in-
vestidos somente neste ano, 
apesar de ter diminuído o 
volume. “Em suma, a inten-
sidade do fluxo de capital de 
risco parece que dificilmen-
te diminuirá no médio pra-
zo — o setor de capital de 
risco, associado a volumes 
estáveis de atividade, parece 
mais robusto do que nunca”, 
destaca a KPMG em texto 
publicado em seu site.

Embraer: lucro pequeno ou nulo nos próximos dois anos
A Embraer disse que terá 

lucro pequeno ou zero nos 
próximos dois anos. O aler-
ta foi feito nesta quarta-feira 
na apresentação das proje-
ções preliminares da empre-
sa para 2019 e 2020, durante 
encontro com investidores 
na Bolsa de Valores de Nova 
York (NYSE). A fabricante 
explicou aos investidores 
que espera ter uma posição 
líquida de caixa quando con-
cluir a venda do controle de 
sua divisão de aviação co-
mercial para a Boeing.

Em 2018, a Embraer não 
conseguiu cumprir várias 
de suas projeções, ficando 
abaixo em pelo menos US$ 
250 milhões da previsão de 
receita na divisão de avia-
ção executiva e US$ 200 
milhões abaixo do previsto 
na área de defesa. Este ano, 
a fabricante de aeronaves es-
tima que as receitas totais fi-
quem entre US$ 5,3 bilhões 
e US$ 5,7 bilhões. 

Segundo comunicado da 
companhia, é importante 
destacar que as projeções 

de 2019 incluem potenciais 
custos e despesas associadas 
com a criação da nova em-
presa em parceria estratégica 
com a Boeing na aviação co-
mercial. “Com a conclusão 
da operação, estimada para o 
final de 2019, a Embraer an-
tecipa uma estrutura de ca-
pital sem alavancagem, com 
posição de caixa líquido de 
aproximadamente US$ 1.0 
bilhão após o pagamento de 
um dividendo especial para 
os acionistas de aproxima-
damente US$ 1.6 bilhão”, 
informou o comunicado.

A parceria entre Embraer 
e Boeing prevê a criação de 
uma nova empresa avalia-
da em US$ 5,26 bilhões. A 
Boeing será controladora da 
empresa, com 80% de parti-
cipação, ao fazer um paga-
mento de US$ 4,2 bilhões 
(o equivalente a R$ 16,4 bi-
lhões), cerca de 10% maior 
que o inicialmente previsto. 
.Os 20% restantes serão da 
fabricante brasileira, que po-
derá vender sua parte para a 
norte-americana a qualquer 

momento, por meio de uma 
opção de venda.

A empresa espera atingir 
uma margem EBIT consoli-
dada de breakeven (aproxi-
madamente zero) no ano.  Ou 
seja, espera que as operações 
atinjam equilíbrio financeiro 
descontando pagamento de 
juros e impostos em 2019, se-
gundo documento enviado ao 
mercado. 

A companhia afirmou que 
suas projeções para 2019 
consideram custos associa-
dos ao acordo com a Boeing.

Segundo a Embraer, as 
condições do mercado global 
de jatos executivos, que ape-
sar de uma gradual recupera-
ção, continuam mais lentas do 
que o esperado. Isso levou a 
companhia a entregar menos 
jatos executivos no ano pas-
sado. A Embraer entregou 91 
jatos executivos, entre leves 
e grandes, no ano de 2018 
(comparado a previsão de 
105-125 jatos anteriormente).

Em 2019, a Embraer cal-
cula entregar entre 85 e 95 
jatos comerciais, 90 a 110 ja-

tos executivos, incluindo jatos 
executivos leves e grandes, 10 
aviões A-29 Super Tucano e 
duas aeronaves multmissão 
KC-390. Em 2020, a Embra-
er espera atingir uma receita 
líquida entre US$ 2.5 bilhões 
e US$ 2.8 bilhões, uma mar-
gem EBIT entre 2% e 5% e 
uma geração de fluxo de caixa 
livre breakeven (aproximada-
mente zero).

As projeções apresentadas 
para 2020 contemplam 100% 
dos resultados esperados dos 
segmentos de Aviação Exe-
cutiva e Defesa & Segurança 
(e os respectivos resultados 
vindos das áreas de serviços 
e suporte desses negócios) e 
excluem os resultados vin-
dos da participação de 20% 
da Embraer na JV Aviação 
Comercial em parceria com 
a Boeing. A projeção era que 
os gastos com investimentos 
para o ano de 2018 ficassem 
em aproximadamente US$ 
300 milhões, valor menor que 
a visão anterior que estimava 
um total de US$ 550 milhões.

Goldman Sachs: do prejuízo de US$ 
2,14 bi para lucro de US$ 2,32 bi

Delta Air Lines   
aumenta receita no 
último trimestre de 2018 

A companhia aérea norte-
americana Delta Air Lines 
divulgou nesta quarta-feira 
os resultados do último tri-
mestre do ano passado. Se-
gundo o balanço, a receita 
ajustada antes dos impostos 
para o trimestre encerrado 
em dezembro de 2018 foi de 
US$ 1,2 bilhão, impulsiona-
da por mais de US$ 700 mi-
lhões de aumento da receita.

O resultado, na opinião da 
empresa, permitiu neutrali-
zar totalmente o aumento de 
US$ 508 milhões nas despe-
sas ajustadas de combustível 
e produzir a margem ajus-
tada antes dos impostos de 
11%. O lucro por ação ajus-
tado aumentou 42% na com-
paração com o ano passado, 
atingindo US$ 1,30.

Já a receita ajustada antes 
dos impostos do ano inteiro 
foi de US$ 5,1 bilhões, o que 
significa uma redução de US$ 
137 milhões em relação a 2017, 
considerando que a empresa 
absorveu cerca de 90% do au-
mento de US$ 2 bilhões em 
despesas com combustível.

O lucro por ação ajustado 
acumulado do ano foi de US$ 
5,65, um aumento de 19% em 
relação ao ano anterior, resul-
tado de benefícios da reforma 
tributária e contagem de ações 

4% menor. “2018 foi um ano 
de sucesso para a Delta com 
confiabilidade operacional 
recorde, maior satisfação do 
cliente e resultados financei-
ros sólidos apesar do aumento 
nos custos de combustível”, 
disse Ed Bastian, CEO da 
companhia.

A receita operacional 
ajustada da Delta de US$ 
10,7 bilhões no trimestre en-
cerrado em dezembro subiu 
7,5%, ou US$ 747 milhões, 
em relação ao ano anterior. 

No acumulado do ano, a 
receita operacional ajustada 
aumentou 8% em relação ao 
ano anterior, atingindo quase 
US$ 44 bilhões, em uma base 
de receita cada vez mais di-
versificada, com 52% das re-
ceitas originadas por produtos 
premium e fontes não relacio-
nadas a passagem aéreas. 

Para o trimestre deste ano 
que se encerra em março, a 
Delta espera atingir de 4% a 
6% de crescimento total da re-
ceita ajustada e crescimento do 
custo unitário não relacionado 
a combustível abaixo da infla-
ção. A despesa não operacional 
ajustada do trimestre melhorou 
US$ 258 milhões em relação 
ao ano anterior, principalmente 
devido à situação favorável das 
despesas de pensão.

Após amargar um resul-
tado terrível um ano antes, o 
Goldman Sachs (GS.N) infor-
mou nesta quarta-feira lucro 
líquido de US$ 2,32 bilhões 
no quarto trimestre, reverten-
do prejuízo de US$ 2,14 bi-
lhões ante o mesmo período 
de 2017.. O resultado positivo 
foi atribuído as maiores recei-
tas com negociação de ações.

A receita total do banco 
somou US$ 8,08 bilhões, 
acima das estimativas de 
analistas de US$ 7,63 bi-

lhões. Segundo o banco, a 
receita com negociação de 
ações saltou 17% no perí-
odo, para US$ 1,6 bilhão, 
enquanto o faturamento com 
negócios com bônus recuou 
18%, para US$ 822 milhões.

O lucro do banco é equi-
valente a 6,04 dólares por 
ação ante perda de 5,51 dó-
lares registrada um ano an-
tes. Analistas esperavam, em 
média, lucro de 4,45 dólares 
por ação, segundo dados da 
IBES Refinitiv.




