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Documento único 
é uma das metas 
da Secretaria de 
Modernização

Localizado no Palácio do Pla-
nalto, funciona um órgão que se 
propõe a implementar medidas que 
pretendem garantir mais agilidade 
aos serviços públicos para o cida-
dão. É a Secretaria Especial de Mo-
dernização do Estado, sob comando 
de Marcia Amorim. Segundo ela, o 
objetivo do órgão, que integra a es-
trutura da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, é simplificar 
a vida das pessoas que necessitam 
de suporte do Governo Federal.

Marcia Amorim disse à Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC) que 
o esforço da secretaria será dar mais 
agilidade e utilidade aos órgãos pú-
blicos para o cidadão. Ela ressaltou 
que uma das principais determina-
ções do presidente Jair Bolsonaro, 
que reiterou nesta terça-feira em 
Davos (Suíça), é adotar medidas 
para desburocratizar uma série de 
ações no país.

“A gente quer diminuir a jornada 
do cidadão em busca de soluções. 
A nossa ideia é trazer serviços mais 
simples, ágeis, acessíveis e que se-
jam úteis efetivamente”, disse.

As ações estão em fase de pla-
nejamento e reúnem um esforço 
conjunto de vários ministérios em-
penhados em desburocratizar os 
serviços oferecidos pelo Estado. 
Uma das ações já articuladas é a 
criação de uma base digital envol-
vendo os ministérios da Justiça; da 
Economia; da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações; e da 
Secretaria-Geral da Presidência.

Essa ação pretende unificar do-
cumentos como Registro Geral 
(RG), Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), Carteira de Trabalho, 
Título de Eleitor e Certificado de 
Reservista.

Crise coloca Rio na 
contramão das capitais
Varejo carioca teve 
queda de 2,8% nas 
vendas em 2018

Enquanto a maioria das capitais 
brasileiras ensaiaram recuperação 
nas vendas do comércio lojista, a 
Cidade do Rio de Janeiro enfren-
tou um recuo de 2,8% em 2018, 
na comparação ao mesmo período 
de 2017. Em dezembro, as vendas 
recuaram 3,5% em comparação ao 
mesmo mês do ano anterior.

Houve queda em todos os me-
ses de 2018, de acordo com a pes-
quisa Termômetro de Vendas di-
vulgada mensalmente pelo Centro 
de Estudos do Clube de Diretores 
Lojistas (CDL-Rio), que ouviu 
cerca de 750 estabelecimentos co-
merciais.

Aldo Gonçalves, presidente do 
CDL-Rio, disse que 2018 não será 
de boas lembranças nem para os 
setores produtivos, nem para a so-
ciedade como um todo. Todos so-
freram as consequências da crise. 
“Neste cenário, o Rio de Janeiro, 
em particular, foi um dos estados 
mais atingidos, ao contrário da 

maioria dos outros estados que ex-
perimentaram alguma recuperação. 
Todo esse cenário caótico atingiu 
diretamente o comércio, grande pi-
lar e pulso da nossa economia, res-
ponsável pela maioria dos empre-
gos formais do estado”, diz Aldo.

Ele lembra ainda que na capital, 
a camelotagem e a desordem urba-
na desenfreadas tomaram conta dos 

principais corredores comerciais da 
cidade, afastando os consumidores 
e prejudicando ainda mais o comér-
cio.

“Mesmo assim o comerciante 
fez a sua parte. Planejou e orga-
nizou-se. Comprou tecnicamente 
produtos desejados com preço e 
quantidades adequadas. Investiu 
no treinamento da equipe para 

vender mais e conquistar novos 
clientes. Além disso, realizou – e 
vem realizando – todo o tipo de 
promoção, liquidação e descontos 
para estimular os consumidores, 
mas nada disso foi o suficiente 
para aumentar as vendas, daí o 
resultado negativo, que se repetiu 
mês a mês durante todo o ano pas-
sado”, conclui Aldo.

Saara, o maior shopping a céu aberto do Rio, também sofreu redução no movimento

A Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA) 
confirmou nesta terça-feira 

que a Arábia Saudita, maior com-
prador de frango do Brasil, barrou a 
compra de cinco frigoríficos do país. 
Em nota, a ABPA disse que os cri-
térios da revogação da autorização 
obedeceram “critérios técnicos” e 
que “planos de ação corretiva estão 
em implementação para a retomada 
das autorizações”. Ainda de acordo 
com a associação, atualmente 58 fri-
goríficos têm autorização dada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) para expor-
tação. Porém, desse total, apenas 30 
embarcaram produtos efetivamente 
e, com a nova decisão dos sauditas, 
somente 25 receberam a autoriza-
ção para exportar.

Queiroz confirma indicação da 
mãe de miliciano para Flávio

Raimunda Veras Magalhães, mãe 
do ex-capitão do Bope Adriano Ma-
galhães da Nóbrega, neste momento 
foragido da Operação “Os Intocá-
veis” e suspeito de envolvimento 
com o assassinato da ex-vereadora 
do Rio Marielle Franco (PSOL), foi 
funcionária do gabinete do deputa-
do estadual Flávio Bolsonaro (PSL) 
e aparece em relatório do Conselho 
de Controle de Atividades Finan-
ceiras como uma das remetentes de 
depósitos para Fabrício Queiroz, ex-
assessor do parlamentar. 

Segundo o Coaf, Raimunda de-
positou R$ 4,6 mil na conta de 
Fabrício Queiroz. Ela aparece na 
folha da Assembleia Legislativa 
do Rio com salário líquido de R$ 
5.124,62.

Em nota emitida por seus advo-
gados, Fabrício Queiroz admitiu 
que indicou a mãe e a mulher do 
ex-policial militar Adriano da Nó-

brega, apontado pelo Ministério 
Público do Rio como chefe de mi-
lícia, para trabalhar no gabinete do 
então deputado estadual e senador 
eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

A nota endossa a história conta-
da por Flávio, também por meio de 
comunicado divulgado nesta terça-
feira. Ele disse que era Queiroz o 
responsável pelas indicações dos 
parentes do miliciano que foram 
trabalhar no seu gabinete.

“Continuo a ser vítima de uma 
campanha difamatória com objeti-
vo de atingir o governo de Jair Bol-
sonaro. A funcionária que aparece 
no relatório do Coaf foi contratada 
por indicação do ex-assessor Fabrí-
cio Queiroz, que era quem super-
visionava seu trabalho. Não posso 
ser responsabilizado por atos que 
desconheço, só agora revelados 
com informações desse órgão”, diz 
Flávio na nota.

Caso Marielle: presos cinco suspeitos
Uma operação policial no Rio de 

Janeiro realizou na manhã desta ter-
ça-feira a prisão de cinco suspeitos 
de envolvimento no assassinato da 
vereadora Marielle Franco (PSOL) 
e de Anderson Gomes, que dirigia o 
carro em que ambos foram embos-
cados, em março do ano passado. 
De acordo com o jornal O Globo,
os presos são integrantes da milícia 
mais perigosa e antiga do estado, 
chamada de Escritório do Crime.

No grupo, estavam o major Ro-
nald Paulo Alves Pereira, o major 
Ronald; o tenente reformado Mau-
rício Silva da Costa, o Maurição; 

além dos civis Laerte Silva de Lima, 
apontado como o braço armado da 
organização; Manoel de Brito Ba-
tista, o Cabelo; e Benedito Aurélio 
Ferreira Carvalho, o Aurélio.

A Justiça expediu 13 manda-
dos de prisão preventiva contra a 
organização criminosa. Os prin-
cipais alvos da operação eram o 
major Ronald, o ex-capitão do 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) Adriano Magalhães da 
Nóbrega, chefe da milícia de Rio 
das Pedras, e o subtenente refor-
mado da PM Maurício Silvada 
Costa, o Maurição.

Discurso de Bolsonaro em Davos
‘dá medo’ a Nobel de Economia

Em discurso “curto” e “ob-
jetivo” como havia anunciado, 
com duração de 6 minutos e 36 
segundos, mas considerado va-
zio por investidores presentes na 
plateia, o presidente Jair Bolso-
naro reafirmou nesta terça-feira, 
no Fórum Econômico Mundial, 
em Davos na Suíça, os compro-
missos de campanha. Ele des-
tacou a determinação de abrir a 
economia, atrair investidores, 
fazer reformas, diminuir o peso 
do Estado e combater a corrup-
ção. “Representamos um ponto 
de inflexão.”

“Você ouviu o Bolsonaro? 
Acho que foi péssimo”, comentou 
um executivo bancário com inves-
timentos na América Latina.

“Foi um pouco decepcionante 
que não houvesse muitos dados 
concretos sobre o que ele pen-
sa fazer, mas a verdade é que as 
metas que fixou foram alentado-
ras”, avaliava, muito mais positi-
vamente, o economista-chefe da 
seguradora de riscos IHS, Nari-
man Behravesh. 

Já Robert Shiller, prêmio Nobel 
de Economia e professor na Univer-

sidade de Yale, resumiu: “Ele me dá 
medo.” “O Brasil é um grande país. 
Merece alguém melhor.”

O presidente se comprometeu 
a colocar o Brasil “no ranking 
dos 50 melhores países para se 
fazer negócios”, atrair capital 
estrangeiro, explorar recursos 
naturais, fazer as reformas tri-
butária e da Previdência Social, 
investir em educação, incentivar 
turismo e manter a sustentabili-
dade do agronegócio. “Avançar 
na compatibilização entre a pre-
servação do meio ambiente e da 
biodiversidade com o necessário 
desenvolvimento econômico.”

Se sua intervenção servir para 
medir quais serão as priorida-
des de Governo, como apontou 
William Jackson, economista-
chefe de mercados emergentes 
da Capital Economics, o presi-
dente do Brasil pôs o comércio à 
frente da reforma fiscal e da re-
forma previdenciária, tão espe-
rada por parte dos investidores. 
Em troca, suavizou sua posição 
com relação ao meio ambiente e 
à utilização das terras protegidas 
para a agricultura e a pecuária. 
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Os versos do genial Raul 
Seixas se encaixam como 
uma luva nos tempos atuais. 
Dizia o autor que “a solução 
pro nosso povo eu vou dar. 
Negócio bom assim nin-
guém nunca viu. Está tudo 
pronto aqui é só vir e pegar. 
A solução é alugar o Brasil! 
Nós não vamos pagar nada. 
É tudo free e vamos embo-
ra. Dar lugar pros gringo en-
trar”. Simples assim.

O quadro que encaramos 
hoje é de venda total de ati-
vos estratégicos brasileiros, 
destacando-se petróleo, mi-
nério de ferro e biodiversida-
de. Isso nem mesmo come-
çou agora, mas vem desde 
Collor e ganhou contornos 
mais bem definidos com 
FHC. Não foi revertido por 
Lula, mas foi aprofundado 
por Temer e será consolida-
do pelo atual governo.

Uma verdadeira nuvem de 
gafanhotos invade a “terra 
brasilis”, em busca do ouro 

pagando preços módicos. O 
resultado tende a ser devas-
tação ambiental, baixo cres-
cimento e estagnação do em-
prego e da renda das classes 
subalternas.

Serão tempos de estabili-
zação macroeconômica para 
reduzir a volatilidade dos 
preços e permitir ao empre-
sariado maior poder de pre-
visibilidade, de longo prazo, 
em seus negócios. Além de 
controlar as contas públicas 
reduzindo drasticamente o 
gasto social do orçamento 
federal.

O resultado concreto é 
a aprofundamento da mer-

cantilização da vida do ci-
dadão comum. Sai o Estado 
e entra o mercado, como 
sinalizador das distorções 
na alocação de recursos na 
economia. Aumenta a con-
corrência e a competição 
valendo a lei dos mais for-
tes e capazes nas regras do 
jogo. A hipótese básica é 
que este modelo gera mais 
produtividade e melhor dis-
tribuição de renda. Será?

Abordando o sistema 
financeiro e suas contra-
dições, no documentário 
Dedo na Ferida, o cineasta 
Silvio Tendler faz um ques-
tionamento a respeito de 
um dos principais discur-
sos das autoridades finan-
ceiras: de que não podemos 
gastar mais do que arreca-
damos. Através de diversas 
entrevistas, compõe um pa-
norama de como o capital 
pode influenciar a política, 
os governos e a vida coti-
diana de qualquer pessoa.

Hoje, os indivíduos pouco 
rentáveis são deixados à pró-
pria sorte. O modelo vigente 
não precisa de armas para 
matar os excluídos. Através 
de suas políticas ultralibe-
rais, limitam a qualidade de 
vida da maioria. Estes não 
terão acesso ao mínimo de 
alimentos, saúde, habitação 
para mantê-los ativos. São 
formas de violência discreta 
que aceleram a sua morte, 
tirando-lhes o “privilégio” 
de sobreviver.

Politicamente, os margi-
nalizados são uma ameaça. 
Estes corpos ressonantes 
atuam como alto-falantes 
que mostram todas as injus-
tiças do modelo pretendido. 
E isso, no resto da socieda-
de, tende a trazer de volta a 
repolitização, uma empatia 
radical que pode se transfor-
mar em revolta. Portanto...

q   Ranulfo Vidigal
Economista.

Modelo vigente 
não precisa de 
armas para matar 
os excluídos

A onda dos gafanhotos voadores O marxismo da banca

Inversão da multa contratual na entrega de imóveis

O mais importante movi-
mento, nesta segunda déca-
da do século XXI, ocorre na 
França. E tem sido ignorado 
por quase todos os meios de 
comunicação. Até o conhe-
cido Le Monde, quando os 
coletes amarelos, pela ter-
ceira semana, paravam Paris 
e quase toda França, preferiu 
dar manchete de resultado 
esportivo.

Aqui, no Brasil colônia, 
as melhores e mais compe-
tentes análises vem do site 
Duplo Expresso, que tem, 
além dos seus responsáveis 
Romulus Maya (Suíça) e 
Wellington Calasans (Sué-
cia), a comentarista Patricia 
Vauquier, residente em Pa-
ris, doutora em administra-
ção de empresas, arquiteta 
e, o mais relevante, de abso-
luta integridade intelectual 
e argutas observações, e o 
atuante antropólogo João de 
Athayde, que reside próximo 
a Marseille.

Tem sido pelo Duplo Ex-
presso e pelo Le Figaro, 
além de noticiários do canal 
TV5, que acompanho este 
movimento. As análises são 
obviamente de minha única 
responsabilidade. Como é do 
conhecimento até do mundo 
mineral, diria Mino Carta, o 
sistema financeiro interna-
cional, a banca, tomou dire-
tamente o governo francês 
com a eleição de Emmanuel 
Macron.

Antes a banca já mandava. 
Desde o socialista François 
Mitterand (1981–1995), pas-
sando pela direita de Jacques 
Chirac (1995–2007) e Ni-
colas Sarkozy (2007–2012) 
e pelo socialista François 
Hollande (2012–2017), a 
banca foi tomando conta do 
Estado Nacional e promo-
vendo a eliminação da classe 
operária.

A banca, mais do que 
muitos comunistas, acredi-
ta no poder revolucionário 
do operariado e procurou 
“uberlizá-lo” ou “cenepejo-
tá-lo” (neologismos do neo-
trabalhismo, com o trabalho 
dos Uber e de empregados 
com CNPJ em vez de cartei-
ra do trabalho).

Com isso, enfraqueceu 
sindicatos e uniões operá-
rias, mas criou uma “classe 
média” que não pretende 
perder seus ganhos econô-
micos e status social. É esta 
classe média que, há mais 
de dez semanas, aos sába-
dos ocupa ruas parisienses, e 
por toda a semana praças de 
pedágio, estabelecimentos 
públicos e estradas, por toda 
França.

Macron, ex-executivo das 
mais antigas casas bancá-
rias, os Rothchilds, tem sido 
obrigado a revogar medidas 
aprovadas e não consegue 
“avançar” no desmonte do 
Estado e dos direitos, aqui 
chamadas “reformas”.

O processo de desinfor-
mação, típico da banca, pro-
curou, no início das manifes-
tações dos “gilets jaunes”, 
atribuí-las à extrema direi-
ta, envolvendo Marine Le 
Pen. Tentava, assim, isolar 
a France Insoumise, movi-
mento de esquerda liderado 
por Jean-Luc Mélenchon, 

que despontara nas últimas 
eleições.

No entanto, quer do lado 
dos coletes amarelos, quer 
da própria dirigente da Reu-
nião Nacional (Rassemble-
ment National), houve des-
mentido sobre a iniciativa 
do movimento. Ele fora de 
algum modo espontâneo, 
provocado por vítimas da 
banca. Hoje, mesmo com 
o ensurdecedor silêncio da 
imprensa, quase inteiramen-
te dominada pela banca, os 
coletes amarelos já estão na 
Bélgica, na Holanda, na Itá-
lia e, nas vésperas do Natal 
(21/12) chegou a Portugal.

O Brasil colônia ainda 
prefere discutir questões 
identitárias, o rosa e o azul, 
quem vai atirar primeiro, o 
mocinho ou o bandido?, o 
cowboy ou o índio?, deixan-
do a banca levar o pré-sal, a 
Embraer, a Base de Alcânta-
ra, as terras férteis e a Ama-
zônia brasileira, além do 
nióbio, terras raras e outros 
minerais.

Enquanto isso, a bolsa 
sobe para que os estrangei-
ros realizem seus lucros e 
fujam enquanto é tempo. O 
boletim do InfoMoney, em 
27/11/2018, questionava: 
por que os estrangeiros estão 
saindo do Brasil mesmo com 
a vitória de Bolsonaro?

Sem pretender estar tiran-
do as férias de Deus, neste 
verão carioca, arrisco alguns 
palpites. A banca está for-
çando medidas mais enérgi-
cas do “Governo Bolsona-
ro”, contra o povo e a favor 
da banca, como a “reforma 
da previdência”, transferin-
do valores do orçamento 
público para escoarem nas 
especulações do cassino (ou 
mercado), a entrega de to-
das as reservas de petróleo 
descobertas pela Petrobras 
que ficará com os encargos 
técnicos das produções pois 
as empresas estrangeiras de 
petróleo não tem a mesma 
competência (ou competiti-
vidade), extinção do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
beneficiando as seguradoras 
internacionais etc. etc. etc.

Também as medidas pro-
tecionistas que se espera do 
Federal Reserve (Fed), o 
banco central estadunidense, 
deverão derrubar as bolsas 
latino-americanas. Vender 
na alta e comprar na baixa 
ainda está em moda, mesmo 
nestes tempos de desregula-
ções e liberdades contratu-
ais.

Estas são hipóteses. Por-
que coletes amarelos, aqui, 
nem na cor das faces de di-
rigentes de partidos ditos de 
esquerda, que só aguardam 
um pretexto para se assumi-
rem aliados da banca.

No entanto, devemos es-
tar alertas nos tempos das in-
formações que iludem, para 
esta exportação de coletes 
amarelos. Nunca esquecer 
que a Irmandade Muçulma-
na foi criação do MI6, inglês, 
e a CIA (Central Intelligence 
Agency) estadunidense é 
uma especialista em Lava 
Jatos e Cabos Anselmos.

q   Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

No segundo semestre de 
2018, o Superior Tribunal 
de Justiça realizou audiên-
cia pública para enfrentar o 
tema da inversão de cláusula 
penal em desfavor das incor-
poradoras construtoras, na 
hipótese de inadimplemento 
por atraso na entrega de imó-
vel. Em consequência deste 
debate, todos os processos 
individuais ou coletivos que 
discutem o tema encontram-
se suspensos e aguardam 
uma definição final do Tri-
bunal.

Em apertada síntese, a 
controvérsia jurídica pode 
ser exposta da seguinte for-
ma: na elaboração de con-
tratos definitivos ou pro-
messas de compra e venda 
de imóveis em construção, é 
comum haver a previsão de 
uma multa contratual con-
tra o comprador, na hipótese 
de atraso no pagamento das 
parcelas correspondentes ao 
valor do imóvel. Entretanto, 
caso a incorporadora cons-
trutora atrase na entrega da 
obra finalizada, não se veri-
fica qualquer prefixação de 
danos em desfavor da incor-
poradora construtora.

Questiona-se, então, se 
a multa contratual, prevista 
para o descumprimento do 
comprador, pode também 
ser aplicada para os casos de 
descumprimento da constru-
tora.

A resposta para este ques-
tionamento demanda um 
profundo recurso ao estudo 
e leitura da legislação brasi-
leira. Não por outro motivo 
que o Superior Tribunal de 
Justiça convocou audiência 
pública: é preciso discutir o 
tema com técnica e base em 
lei. Ocorre que, preservada a 
análise rigorosa das normas 
e categorias jurídicas do di-
reito brasileiro, a conclusão 
a que se chega é que o nosso 
direito não admite qualquer 

hipótese de inversão de cláu-
sula penal. A impossibilida-
de da inversão se impõe por 
três razões principais.

A primeira razão advém 
da própria concepção e na-
tureza jurídica da cláusula 
penal. A cláusula penal é um 
elemento acessório inserido 
nos contratos para deixar, 
já predeterminado, o valor 
das perdas e danos causados 
pelo descumprimento. Sua 
função principal, portanto, 
é muito simples: prefixar as 
consequências de uma deter-
minada hipótese de descum-
primento.

A cláusula penal, assim, 
evita a necessidade de se 
provar ou quantificar o dano 
sofrido quando o inadim-
plemento acontece. Afinal, 
ele já foi predeterminado 
anteriormente pela cláusu-
la. Aqui, destaca-se uma 
importante característica da 
cláusula penal: ela não é res-
ponsável por criar a obriga-
ção de indenizar em caso de 
inadimplemento, mas tão so-
mente prefixar o valor desta 
obrigação, não retirando do 
comprador do imóvel qual-
quer direito de postular re-
paração de danos pelo atraso 
na entrega da obra.

A segunda razão gira em 
torno da função desempe-
nhada pela cláusula penal 
que prefixa o dano, sofrido 
pela incorporadora constru-
tora, na hipótese de atraso 
no pagamento das parcelas 
pelo comprador. Afinal, a 
hipótese de inadimplemento 
desta cláusula cuida de des-

cumprimento de obrigação 
de dar – no caso, dar deter-
minada soma em dinheiro 
correspondente à contrapres-
tação do comprador.

Se a inversão fosse permi-
tida, a cláusula penal – pen-
sada e criada para cuidar de 
inadimplemento de obriga-
ção de dar – seria aplicada à 
obrigação de fazer da empre-
sa incorporadora construtora 
– no caso, construir a obra. 
Tendo em vista que a cláu-
sula penal se destina a prefi-
xar danos para hipóteses de 
inadimplemento determina-
das contratualmente, o nosso 
sistema jurídico não permite 
a transposição da prefixação 
de danos de certa hipótese 
(pagar o preço) para outra 
completamente diferente 
(fazer a obra).

A terceira razão é, talvez, 
a mais eloquente de todas. O 
nosso sistema jurídico não 
apresenta a inversão de cláu-
sula penal como remédio 
contra uma situação abusiva 
enfrentada pelo comprador. 
O Código Civil aponta que 
o valor da multa contratu-
al não poderá exceder o da 
obrigação principal. Se isso 
acontecer, deve o juiz ou 
o árbitro reduzir o excesso 
quando requerido pela parte 
prejudicada. Há também a 
redução por equidade do va-
lor da cláusula penal, opera-
da pelo julgador nas hipóte-
ses de cumprimento parcial 
da obrigação ou quando a 
multa estipulada é manifes-
tamente excessiva.

Já o Código de Defesa do 
Consumidor, aplicável em 
muitos casos de compra ou 
promessa de compra e venda 
de imóveis em construção, 
aponta que as cláusulas abu-
sivas devem ser nulas. Em 
específico sobre as multas de 
mora decorrentes do inadim-
plemento de obrigações, 
caso das multas contratuais 

pelo atraso do pagamento 
do comprador, estabelece o 
Código de Defesa do Con-
sumidor que tais multas não 
poderão ser superiores a 2% 
do valor da prestação.

A análise da lei aponta que 
o nosso sistema jurídico já 
fez opções claras sobre o que 
deve acontecer às cláusulas 
penais problemáticas. Se a 
cláusula penal estabelece 
multa contratual de qualquer 
forma abusiva ou de forma a 
extrapolar os critérios apon-
tados pela nossa legislação, 
esta cláusula será nula ou 
terá seus efeitos mitigados. 
A cláusula penal inserida em 
contratos ou promessas de 
compra e venda de imóveis 
em construção não escapa 
desta regra: se for de alguma 
forma patológica, será nula 
ou terá eficácia prejudicada.

Não é a inversão, portan-
to, o efeito da abusividade 
ou desproporção da cláusu-
la penal. O efeito escolhido 
pelo sistema jurídico brasi-
leiro é a invalidade da cláu-
sula ou a redução dos seus 
efeitos. Salvo nas hipóteses 
em que se julga por equi-
dade, as decisões judiciais 
ou arbitrais devem respeitar 
com exatidão os limites e 
critérios de aplicação das ca-
tegorias jurídicas.

As fronteiras impostas 
por estes modelos impedem 
saltos inseguros e distantes 
da nossa técnica. É inegável 
que soluções inovadoras são 
sempre necessárias no coti-
diano do direito privado. É 
papel de toda a comunidade 
jurídica, entretanto, cons-
truir essas novidades a partir 
de um diálogo direto com o 
nosso sistema.

q   João Pedro Biazi
Advogado, sócio da Biazi 
Advogados Associados e 
fundador da Welt Cursos 

Jurídicos.

Nosso direito não 
admite hipótese 
que não invalidar 
a cláusula
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Agências estrangeiras fazem 
pressão para obter reformas

Caso a agenda de reformas do Governo Bolsonaro 
ocorra, “o evento já estará no preço das agências de clas-
sificação de rating. Caso contrário, o evento será devidam-
ente precificado pelas agências na classificação soberana 
de risco da economia brasileira como evento negativo”, 
analisa a Mapfre Investimentos.

Tradução: as agências de rating pressionam o Brasil 
para cortar aposentadorias e fazer outras maldades. Se o 
país não seguir a cartilha, vão rebaixar as notas de risco. 
É um recado claro. As especulações sobre a boa vontade 
dos investidores internacionais servem apenas para o jogo 
midiático. Na vida real, o Brasil enfrenta um sério prob-
lema fiscal causado por anos de recessão ou baixo cresci-
mento, agravado por um remédio de austeridade que só 
piorou a doença. Tudo isso se refletiu em uma crise social 
e de desemprego. A continuidade desta política não atrai 
investimentos reais; atrai especuladores em busca de lucro 
rápido e elevado.

Rei morto
Amigo desta coluna escreve manifestando estranheza 

por não ter tido a repercussão merecida a morte de um dos 
homens mais influentes do Brasil desde o segundo Gov-
erno Vargas até o segundo Governo FHC. Jorge Serpa, 
que morreu domingo aos 96 anos, influenciou diretamente 
dois dos maiores jornais da época: Correio da Manhã,
com uma íntima convivência com Paulo Bittencourt, e 
O Globo, tenho sido um dos mais próximos assessores 
do jornalista Roberto Marinho, principalmente durante o 
período do regime militar.

No velório e sepultamento, nenhum político, nenhum 
membro da família Marinho, nenhum representante das 
Organizações Globo. Serpa deixou viúva dona Vicentina, 
neta do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra.

Seppuku
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assinou 

decreto instituindo o Dia do Samurai, que será comemo-
rado em 24 de abril. Espera-se agora a criação do Dia do 
Haraquiri, dedicado aos políticos desonestos.

Tradição e tecnologia
Estrela da tecnologia e da inovação nacionais, a Em-

brapa exporta conhecimento. No final de 2018, cinco pro-
fissionais da estatal passaram três semanas no Estado de 
Mbale, em Uganda. O grupo colocou em prática um guia 
de capacitação e treinamento participativo que apresenta 
um conjunto de ferramentas que permite a integração do 
conhecimento dos agricultores familiares e técnicos de 
extensão rural sobre a qualidade do solo e seu manejo ao 
conhecimento técnico gerado pela Ciência do Solo e à 
pesquisa agropecuária.

“Essa é a grande motivação dessa inovação tecnológi-
ca: entender como o conhecimento tradicional dos agri-
cultores se reflete em indicadores técnicos e vice-versa”, 
explica a pesquisadora da Embrapa Solos Ana Turetta.

Em Uganda, a metodologia propiciou aos agricultores 
familiares maior intimidade com os indicadores de quali-
dade do solo. A ideia de restaurar a fertilidade da terra a 
fim de aumentar produção de grãos também foi um fator 
importante para atrair os participantes.

O conhecimento e a experiência local da produção fa-
miliar têm recebido crescente atenção nos últimos anos 
como fonte de opções úteis para o manejo sustentável dos 
recursos naturais.

Black blocs
Protestos violentos em qualquer parte do mundo são 

criticados pela imprensa; menos os que acontecem na 
Venezuela.

Indesejadas
Na foto do presidente Jair Bolsonaro almoçando em 

Davos aparecem tomates, pimentões e couves-flor. Laran-
jas, não!

Contrassenso
Paulo Guedes fala em privatizar todas as 138 esta-

tais federais. Ao mesmo tempo, tramita no Congresso o 
PLP 459/2017, de autoria do senador José Serra, que, se 
aprovado, levaria à criação de até 5.597 estatais de esta-
dos, municípios e Distrito Federal.

Rápidas
A tradicional doceria carioca Lecadô, com 19 lojas no 

Rio de Janeiro, ingressa no sistema de franquias em par-
ceria com a GSPP, que desenhou o modelo de negócio. 
A primeira unidade franqueada deverá ser inaugurada 
em março em um shopping da Barra da Tijuca (RJ) *** 
A neuropsicóloga Maria Lucia Moyses Ruiz lança mais 
três livros da coleção DeZequílibrios: A Mulher do Vestido 
Azul, Não Me Toque e Um Copo de Veneno (Scortecci Edi-
tora) *** No sábado, a Feira de Artesanato do West Shop-
ping, realizada em parceria com um grupo de artesãos de 
Campo Grande, promove oficina gratuita de pintura em 
tecido, às 15h *** A Supergasbras, empresa do Grupo 
SHV Energy, anunciou o brasileiro Julio Cardoso como 
novo presidente.

SINTTEL RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÂO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, 
Transmissão de Dados e Correio Eletrônico, Telefonia Móvel Celular, 
Serviços Troncalizados de Comunicação, Radiochamadas, Telemarketing, 
Projeto, Construção, Instalação e Operação de Equipamento e Meios 
Físicos de Transmissão de Sinal, Similares e Operadores de Mesas 
Telefônicas no Estado do Rio de Janeiro (exceto os municípios Macaé, 
Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabú, Campos dos Goytacazes, 
São Fidelis, São João da Barra, São Francisco de Itabapuana, Santo 
Antonio de Pádua, Itaperuna, Miracema, Lajes de Muriaé, Natividade, 
Porciúncula, Varre e Sai, Itaocara, Cambuci, São José de Ubá, Cardoso 
Moreira, Italva e Bom Jesus do Itabapuana) – SINTTEL/RJ, inscrito no 
CNPJ sob o nº. 33.955.956/0001-04, na forma de seu Estatuto, convoca 
todos os membros e integrantes da categoria que exercem as funções 
assinaladas, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se em sua sede social - Rua Morais e Silva nº 94, Maracanã, Rio 
de Janeiro/RJ - dia 29 de janeiro de 2019, às 18:00 horas em primeira 
convocação, ou, às 18:30 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes, para deliberar a seguinte ordem do dia: 
a) Autorização e outorga de poderes ao SINTTEL/RJ para a criação 
de entidade de grau superior - FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, em 
conjunto com sindicatos de outros estados; b) Eleição dos representantes 
do SINTTEL/RJ que conduzirão os atos de fundação da Federação e 
representarão o SINTTEL/RJ na assembleia de fundação da Federação. 
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018.

Luis Antônio Souza da Silva - coordenador geral – sinttel/rj

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 - NIRE nº 33.2.0793142-6

Ata de Reunião de Sócios Quotistas. Ficam convidados os Srs. Sócios Quotistas, 
para a reunião extraordinária de sócios, a ser realizada na sede social da sociedade, 
na Rua Santa Luzia, 651/29º, RJ/RJ, CEP 20.030-041, no dia 11/02/2019, em 1ª 
convocação, às 10h, com a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 
do capital social ou, não atendido esse quórum, às 11h, com a presença de qualquer 
número de sócios, com a seguinte agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a 
respeito da exclusão do sócio Marco William Amaral Cardoso, brasileiro, engenheiro, 
CPF 006.580.381-76, CI 2182728-SP/DF, residente na Cidade de Brasília, DF, na 
QMSW 02, Conj. C, Lote 27, Sudoeste, CEP 70.680-200, do quadro de sócios da 
sociedade, com fundamento no art. 1.085 do Código Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002) 
e na cláusula décima do contrato social”.  Serão admitidos à reunião os sócios da 
sociedade, munidos de documento de identidade com foto, e/ou seus procuradores 
e advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda todos os 
requisitos legais.  RJ, 07/01/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINÁRIA DA AMARELINHO BARRA

COOPERATIVA DE TAXI LTDA., 
CNPJ/MF Nº 02.719.937/0001-47, NIRE nº 33.4.000.3050-8.

O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, con-
voca os 149 cooperados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária 
em 16 de fevereiro de 2019 no auditório do Recreio Shopping, situado na 
Avenida das Américas, nº 19019, subsolo, com 1ª convocação às 08:00hs 
com presença de 2/3 de cooperados, com 2ª convocação às 09:00h com a 
presença de metade mais um de cooperados e em 3ª e ultima convocação 
às 10:00h com a presença mínima de 10(dez) cooperados em dia com suas 
obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - Aná-
lise e deliberação sobre o Recurso de Eliminação interposto pelo Sr. Sergio 
Mauro de Souza Menezes, cooperado 050. Rio de janeiro, 23 de janeiro de 
2019. Weber Alves Brandão, Diretor Presidente.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ALCÂNTARA S.A.
CNPJ: 07.090.691/0001-00

AUDITORIA AMBIENTAL. A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
ALCÂNTARA S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente 
– INEA, em 05/12/2018, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2017, para 
operar uma área de 106.500 m² pertinente a fase 1, para disposição de resídu-
os sólidos de origem residencial, comercial, de varrição e de resíduos industriais 
classe II (não perigosos);estação de tratamento de chorume (à nível terciário com 
osmose inversa, numa vazão de 120m³/dia); recepção e armazenamento tempo-
rário via câmara fria de resíduos de serviços de saúde (grupos A, B, D e E) oriundos 
do município de São Gonçalo, e informa que este estará à disposição para consul-
ta na Estrada do Anaia, s/n – Anaia Pequeno no município de São Gonçalo, no pe-
ríodo de 24/12/2018 a 17/01/2019, no horário das 10h às 15h. Informa, ainda, que 
o referido relatório também estará disponível para consulta na biblioteca do INEA, 
na Av. Venezuela, 110 – Saúde, no horário das 09h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Dinheiro para quem não precisa mudar 
Ação Popular 
quer anular 
auxílio-mudança 
para deputados

Uma ação popular contra 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), pede para anu-
lar o auxílio-mudança para 
os 251 deputados reeleitos e 
para oito do Distrito Federal, 
que não necessitam de tal 
benefício. O autor da ação, 
Mário Ernesto Humberg, 
consultor de ética organiza-
cional, também pede que os 
valores pagos sejam devol-
vidos aos cofres públicos e 
que o presidente da Câmara 
seja impedido de fazer no-
vos pagamentos em tais situ-

ações, além de reparação dos 
danos causados.

Em campanha aberta pela 
reeleição à Presidência da 
Câmara, Rodrigo Maia de-
terminou o pagamento ante-
cipado, em 28 de dezembro, 
de ajuda de custo destinada a 
compensar as despesas com 
mudança e transporte de de-
putados e de seus familiares, 
também conhecido como au-
xílio-mudança, no valor de R$ 
33.700, equivalente ao subsí-
dio mensal. E mais, esse valor 
deve dobrar, pois está previsto 
novo pagamento no início do 
ano legislativo.

Segundo Mário Ernesto 
Humberg, os 259 deputados 
não tiveram nenhum gasto 
com mudanças no final do 
mandato, tampouco terão 
novamente e receberão o 
benefício duas vezes, totali-
zando R$ 67.400 para cada 
deputado.

“A nação brasileira, in-
dignada, desprotegida e 
espoliada,terá de arcar no-
vamente com esse ônus em 
favor dos mesmos 251 depu-
tados reeleitos e oito repre-
sentantes do Distrito Fede-
ral, que não arredaram pé de 
sua cadeira e de sua moradia, 
no início do novo mandato, 
representando malversa-
ção do patrimônio público, 
de nossos impostos, em R$ 
17.456.600”, acrescenta o 
advogado Gilson J. Rasa-
dor, do Piazzeta, Rasador e 
Zanotelli Advocacia Empre-
sarial, escritório responsável 
pela ação popular.

Rasador argumentou na 
ação que o ato de Maia repre-
senta indiscutível lesão ao 
patrimônio público, afronta à 
moralidade administrativa e 
proporciona enriquecimento 
sem causa a um grande nú-
mero de deputados federais. 

Além disso, também desres-
peita o Decreto Legislativo 
276, de 18 de dezembro de 
2014, elaborado e aprovado 
em proveito próprio da clas-
se política, e que não autori-
za o pagamento de ajuda de 
custo ao congressista que, 
sabidamente, não suportou 
custo algum com mudança e 
transporte.

“Além de ser imoral tal 
benesse conferida a si pelos 
senhores deputados, pos-
to que nenhum trabalhador 
brasileiro normal o recebe, 
é flagrantemente ilegal o 
pagamento e o recebimento 
daquela verba, especialmen-
te por aqueles ilustres par-
lamentares que, reeleitos ou 
residentes no DF, não terão 
qualquer custo que justifique 
a transferência de recursos 
públicos, de impostos pagos 
por todos os brasileiros”, 
pondera Rasador.

Minha Casa Minha Vida expandiu em áreas sem serviço público
Estudo realizado pelo 

Instituto Escolhas e o Cen-
tro de Política e Economia 
do Setor Público (Cepesp) 
da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo 
(Eaesp), da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) intitulado 
“Morar Longe: o Programa 
Minha Casa Minha Vida e a 
expansão das Regiões Me-
tropolitanas” avaliou, pela 
primeira vez, o impacto do 
programa na expansão da 
mancha urbana de 20 Regi-
ões Metropolitanas.

Foram analisados empre-
endimentos da faixa 1 do 
programa - unidades desti-
nadas à população de baixa 
renda, com renda familiar 
mensal de até R$ 1.600 - nos 

municípios das regiões me-
tropolitanas de Belém, Belo 
Horizonte, Campinas, Cuia-
bá, Curitiba, Distrito Fede-
ral, Florianópolis, Fortaleza, 
Goiânia, Manaus, Palmas, 
Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador, Santos, 
São Luís, São Paulo, Teresi-
na e Vitória.

O estudo concluiu que o 
programa Minha Casa Mi-
nha Vida contribuiu para a 
expansão urbana das metró-
poles avaliadas instalando 
unidades habitacionais em 
locais distantes dos centros 
urbanos e carentes de servi-
ços públicos. A expansão foi 
classificada em dois tipos: 
extensão - quando áreas fo-
ram ocupadas nos limites da 

mancha urbana, provocan-
do um aumento contínuo da 
urbanização da cidade; ou 
salto - quando áreas foram 
ocupadas fora da mancha 
urbana e distantes de seus 
limites.

Criado em 2009, o Mi-
nha Casa Minha Vida teve 
empreendimentos em 92% 
dos municípios brasileiros 
(5.563). Segundo a Cai-
xa Econômica Federal, 
já foram investidos cerca 
de R$ 319 bilhões para a 
construção de 4,4 milhões 
de unidades habitacionais 
de 2009 a 2016 (7 anos). 
Esse é o mesmo número de 
unidades construídas en-
tre 1964 e 1986 (22 anos) 
pelo Programa Nacional de 

Habitação (BNH). Para a 
faixa 1 do Minha Casa, Mi-
nha Vida, foram investidos 
R$ 84 bilhões e construí-
das cerca de 1,8 milhões de 
unidades.

Sergio Leitão, diretor-
executivo do Instituto Es-
colhas, observa que, desde 
o início de sua implementa-
ção, o arranjo institucional 
do programa é criticado por 
não estabelecer exigências 
no que diz respeito ao local 
de construção das unidades 
habitacionais e oferta de 
serviços de qualidade. “Por 
isso, resolvemos investigar 
o impacto do Minha Casa na 
expansão urbana e os efeitos 
sobre as metrópoles brasilei-
ras”, explica.

Raquel Dodge acusa governos 
anteriores pela corrupção no país

Em evento organizado na 
Escola de Magistratura Fede-
ral, em Brasília, sobre o com-
bate à corrupção em um Es-
tado Democrático de Direito, 
nesta terça-feira, a procurado-
ra-geral da República, Raquel 
Dodge, para quem a “corrup-
ção é uma morte social”.

Também responsabilizou 
governos anteriores pelo pela 
situação por ela constatada. 
“Na última eleição, a popu-
lação deu uma resposta, ma-
nifestou-se nas urnas de uma 
forma que expressou clara-
mente a sua intolerância com 
a corrupção e seu anseio de 
construir uma sociedade mais 
íntegra e honesta”, afirmou.

No mesmo evento, o vice 
-presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz 
Fux, disse que os minis-

tros da Corte não devem ter 
medo de desagradar a po-
pulação ao tomar suas deci-
sões. “O Supremo Tribunal 
Federal tem compromisso 
com a guarda da Constitui-
ção. E nenhum receio de de-
sagradar a opinião pública, 
ou de cair em impopularida-
de, pode fazer com que um 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal abdique da sua 
independência”, disse Fux, 
responsável pelo plantão do 
STF até 1º de fevereiro.

Como exemplo, o minis-
tro citou a análise sobre a 
aplicação da Lei da Ficha 
Limpa, em 2010, quando 
seu voto desempatou o jul-
gamento e fez com que a 
aplicação da legislação de 
iniciativa popular fosse adia-
da para as eleições de 2012.

Temer quer processo da 
Odebrecht na 1ª instância

A defesa do ex-presidente 
Michel Temer defendeu no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) a decisão do ministro 
Edson Fachin que enviou para 
a primeira instância da Justiça 
Eleitoral inquérito sobre o su-
posto recebimento de propina 
da empreiteira Odebrecht. A 
petição foi enviada à Corte 
em dezembro do ano passado, 
mas tornou-se pública nesta 
terça-feira (22).

A manifestação da defesa 
foi motivada pelo parecer no 
qual a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
defendeu que Temer e os ex-
ministros Moreira Franco e 
Eliseu Padilha sejam inves-
tigados de forma conjunta. 
Em outubro do ano passado, 
o ministro Fachin determi-
nou a suspensão do inquéri-

to aberto contra Temer até o 
fim do mandato, que se en-
cerrou no dia 1º de janeiro.

O ministro, no entanto, 
determinou que a parte da 
investigação que também 
envolve os ex-ministros da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, e 
de Minas e Energia, Moreira 
Franco, fosse encaminhada à 
Justiça Eleitoral de São Pau-
lo. Em seguida, Dodge se 
manifestou a favor da inves-
tigação conjunta.

Ao STF, os advogados do ex-
presidente reafirmaram que não 
há indícios de que Temer tenha 
cometido ou ordenado qualquer 
ilícito penal. No entendimento 
da defesa, eventuais imputações 
atribuídas aos outros investiga-
dos são de competência da Jus-
tiça Eleitoral, conforme decidiu 
Fachin.
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Não pode haver  
democracia com...

– O Rio de Janeiro foi a primeira paisagem cultural 
urbana declarada Patrimônio Mundial pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco), em decorrência da relação entre Homem e 
natureza, desde 1º de julho de 2012.

– Para obter o reconhecimento internacional, foram 
quatro anos de trabalho conjunto entre o Iphan (www.
iphan.gov.br), o Ministério do Meio Ambiente (www.
mma.gov.br/), a Associação de Empreendedores Amigos 
da Unesco (www.unesco.org), além dos governos esta-
dual e municipal do Rio de Janeiro e parceiros privados 
e públicos, que criaram Comitês Institucional e Técnico 
para a elaboração do dossiê de candidatura.

– Cerca de sete anos depois, em um momento difícil 
da sua História, a cidade é novamente contemplada pela 
Unesco, desta vez com o título de Primeira Capital Mun-
dial da Arquitetura. A cidade sediará o Congresso União 
Internacional dos Arquitetos, em 2020, entre 19 e 26 de 
julho. Concorreram com o Rio pela titulação as cidades 
de Paris e Melbourne.

...tamanha concentração  
da renda e da riqueza

– O relatório produzido pela Oxfam e distribuído na 
abertura do presente Fórum Econômico Mundial de Da-
vos ressalta o nível alarmante de concentração da renda 
e da riqueza a que o mundo chegou. Esta moléstia econô-
mica está fora de controle.

– Dados iniciais são bastante para se constatar o ta-
manho do desastre. A fortuna dos bilionários ao redor do 
planeta cresceu 12%, equivalentes a US$ 2,5 bilhões ao 
dia, ou US$ 900 bilhões durante 2018. No mesmo perí-
odo, a metade mais pobre da população do planeta, ou 
seja, 3,8 bilhões de pessoas, teve a sua riqueza reduzida 
em 11%.

– O relatório da Oxfam, denominado “Bem Público ou 
Riqueza Privada”, apresentado, como de costume, às por-
tas do Fórum de Davos, afirma que, desde a grande crise 
de 2007/2008, o número de bilionários cresceu de 1.125 
(2008) para 2.208 (2018). Citando a revista especializada 
Forbes, o relatório afirma que o Brasil tinha, em 2018, 
42 bilionários, com patrimônio acumulado de US$ 170,4 
bilhões. Experimentando possíveis usos alternativos dos 
recursos que a concentração imobiliza, a Oxfam afirma 
que 0,5% da riqueza acumulada entre os mais ricos, repre-
sentando apenas 1% do total da população, seria o bastan-
te para escolarizar 262 milhões de crianças que hoje estão 
impedidas do estudo por razões materiais.

– Enquanto isso, no Brasil, durante o governo de fac-
to, recém-encerrado, foram perdoados impostos devidos 
por empresas no valor de R$ 47,4 bilhões, beneficiando 
cerca de 131 mil contribuintes em atraso. Além disso, 
dívidas com impostos, de R$ 59,5 bilhões foram parcela-
das em até 175 parcelas, com abatimento de até 90% do 
ônus de juros e 70% em multas.

– O perdão, conhecido pela sigla de Refis, benefi-
cia inadimplentes sem distinguir quem é inadimplente 
contumaz ou quem é eventual. Segundo o Leão, de-
vedores habituais detêm dívida superior a R$ 150 mi-
lhões, dos quais 70% de empresas com faturamento 
anual superior a R$ 150 milhões. A generosidade com 
grandes devedores parece não ter ideologia. Em 2008, 
o então presidente Lula anistiou R$ 60,8 bilhões em 
impostos devidos, que acabam se tornando moeda de 
troca com parlamentares representando empresários 
ou eles próprios devedores.

– O relatório Oxfam aborda a questão do crescimen-
to da desigualdade através da forma inadequada como 
a tributação é utilizada. Segundo a ONG, o relatório se 
vale de dados extraídos do banco Credit Suisse (riqueza 
global) e da revista Forbes (patrimônio dos bilionários). 
No ano que passou, o contingente de pobres cresceu, e a 
desigualdade de renda no Brasil parou de cair, reverten-
do tendência de 15 anos.

– O Brasil é visto pelo relatório da Oxfam como um 
dos países mais injustos. No país, os 10% mais pobres 
pagam proporcionalmente mais impostos do que os 10% 
mais ricos.

– E a concentração da riqueza aumenta. No mundo, 
43 pessoas detinham a mesma renda que a metade mais 
pobre da população do planeta, em 2017. Em 2018, esse 
fosso aumentou, já que 26 ricos bastavam para reunir a 
mesma riqueza que os 3,8 bilhões de pessoas mais po-
bres.

– Não pode haver democracia com tamanha concen-
tração de renda, riqueza e poder.

– Três das mais significativas lideranças do planeta 
estão ausentes do Fórum Econômico Mundial Davos 
(WEF), Donald Trump, Emmanuel Macron, e Theresa 
May. Não farão falta, porém. Não será lá que a questão 
se resolverá.

Coletes amarelos afetam Carrefour
Vendas na França 
recuam no  
4º trimestre

O Carrefour, maior grupo 
varejista da Europa, disse 
nesta terça-feira que o cres-
cimento de vendas na Fran-
ça desacelerou no quarto 
trimestre, pressionado por 
10 semanas de protestos de 
manifestantes chamados de 
“coletes amarelos”, contra o 
governo. Já a subsidiária bra-
sileira do grupo informou na 
segunda-feira que as vendas 
no Brasil no quarto trimestre 
somaram R$ 15,8 bilhões, 
crescimento de 10,2%, pri-
meira expansão de dois dígi-
tos desde o último trimestre 
de 2016.

Além da França, no en-
tanto, em outras partes da 
Europa, Espanha e Itália 
continuaram como merca-
dos difíceis para o grupo, em 
meio a pressões competiti-

vas e condições econômicas 
desafiadoras. Apesar disso, 
no Brasil, a empresa afirmou 
que os resultados seguem 
expandindo. O grupo infor-
mou que a receita no quarto 
trimestre somou 22,6 bilhões 
de euros, praticamente em li-
nha com as expectativas do 
mercado. O crescimento no 
conceito mesmas lojas foi 
de 1,9% ante expansão de 
2,1% no trimestre anterior. 
Na França apenas, as vendas 
nos hipermercados do grupo 
caíram 2,2 % no período.

No Brasil

No Brasil, as vendas bru-
tas consolidadas do grupo 
no 4° trimestre , incluindo 
gasolina, atingiram R$ 56,3 
bilhões, um avanço de 7,6% 
sobre o ano anterior. Em de-
zembro, o Carrefour Brasil  
disse que pretende inves-
tir R$ 1,8 bilhão em 2019 
no país, o mesmo montante 
desembolsado em 2018. Se-
gundo a companhia, o plano 

estratégico da seguirá apoia-
do em três pilares: expansão, 
transformação digital e tran-
sição de hábitos dos consu-
midores para alimentos mais 
saudáveis. O grupo francês 
tem planos de abrir 20 novas 
lojas do Atacadão, bandeira 
de atacarejo que vem sendo 
o principal vetor de cresci-
mento no Brasil nos últimos 
meses, e também unidades 
do Carrefour Express e Car-
refour Market.

Pelo critério de mesmas 
lojas, as vendas de outubro 
a dezembro do grupo cres-
ceram 5,8% (incluindo ga-
solina), maior nível desde o 
primeiro trimestre de 2017. 
O resultado foi marcado pela 
continuidade de um ritmo 
mais acelerado de cresci-
mento da bandeira Atacadão. 
A rede registrou crescimento 
de 7,4% nas vendas mesmas 
lojas no quarto trimestre. No 
início deste ano, o ritmo de 
crescimento do Atacadão vi-
nha sendo mais baixo, com 
o indicador mesmas lojas 

tendo ficado em 0,5% no 
primeiro trimestre, 4,5% no 
segundo trimestre e voltan-
do a acelerar no terceiro tri-
mestre, quando a alta foi de 
6,2%.

“As vendas brutas do Ata-
cadão cresceram, refletindo 
ganhos contínuos em volu-
mes, aumento no tíquete mé-
dio e preços de commodities 
mais favoráveis. O cresci-
mento das vendas mesmas 
lojas foi acelerando, trimes-
tre após trimestre ao longo 
do ano”, disse a companhia 
em sua divulgação de resul-
tados.

A companhia afirmou que 
o resultado do quarto trimes-
tre foi impulsionado pela 
abertura de novas lojas, em 
especial do Atacadão.  No 
quarto trimestre, foram inau-
guradas seis novas lojas Ata-
cadão e duas operações de 
atacado, além de quatro lo-
jas no formato Market e duas 
lojas no formato Express. O 
Grupo encerrou 2018 com 
660 lojas.

Casa dos Ventos pretende vender energia e fatias em eólicas
A desenvolvedora de pro-

jetos de energia eólica Casa 
dos Ventos pretende conti-
nuar investindo em ativos 
próprios, mas seguirá com o 
plano de venda de projetos 
ou parques para terceiros. 
Agora, a desenvolvedora  
está em busca de empresas 
interessadas em comprar 
tanto fatias na produção 
quanto participações acioná-
rias em um complexo de usi-
nas eólicas que a companhia 
construirá no Rio Grande do 
Norte, com uma capacidade 
de até 450 megawatts, disse 
à Reuters um executivo do 
grupo.

A Casa dos Ventos foi res-
ponsável por projetar ou de-
senvolver parques eólicos já 
em operação ou construção 
que somam uma capacidade 
total de 5,5 gigawatts. Para 
se ter uma ideia da presença 
da empresa no setor, o Bra-
sil soma 14,5 gigawatts em 
usinas da fonte atualmente 
operacionais.

As tratativas, já em an-
damento, visam replicar um 
negócio anunciado recente-
mente junto à Vale, no qual 
a mineradora brasileira fe-
chou com a Casa dos Ventos 
a aquisição por longo prazo 
da energia a ser gerada pelo 

parque eólico Folha Larga 
Sul, na Bahia, e ainda ficou 
com uma opção de compra 
futura até da totalidade do 
empreendimento.

“A gente trouxe essa solu-
ção primeiro com a Vale, na 
Bahia, e agora a gente pen-
sa em replicar no Rio Gran-
de do Norte com um novo 
projeto... mas nossa ideia é 
(no próximo projeto) a gen-
te continuar também como 
operador, ser um sócio-ope-
rador, e continuar no longo 
prazo operando as usinas”, 
explicou o diretor de Novos 
Negócios da Casa dos Ven-
tos, Lucas Araripe.

Por esse modelo, a de-
senvolvedora fica respon-
sável pelo investimento 
financeiro nos parques e 
pela implementação dos 
projetos, enquanto o sócio 
tem a vantagem de comprar 
energia renovável a preços 
bastante competitivos e 
sem correr os riscos envol-
vidos na construção de uma 
usina.

O desenho envolve tam-
bém a aquisição pelos só-
cios de uma participação nos 
parques, porque isso lhes 
permite obter descontos no 
custo da energia garantidos 
pela legislação brasileira a 

empresas “autoprodutoras”, 
que possuem ativos próprios 
de geração para atender sua 
demanda.

Segundo Araripe, o ne-
gócio com a Vale prevê que 
a empresa possa no futuro 
ficar com até 100 por cento 
da usina eólica Folha Larga 
Sul, mas essa opção difi-
cilmente seria tão atrativa 
para outras empresas que 
não possuem tanta experi-
ência no setor de energia 
quanto a mineradora, que 
tem ativos de geração.

Para o próximo projeto, 
do Rio Grande do Norte, a 
Casa dos Ventos poderá fe-
char contratos com mais de 
uma empresa, uma vez que o 
complexo eólico será dividi-
do em diversas usinas meno-
res, que podem ser negocia-
das individualmente.

As conversas para a venda 
da energia e de fatias nesse 
projeto estão em andamento, 
principalmente com empre-
sas com grande consumo de 
energia, as chamadas “ele-
trointensivas”, que poderiam 
comprar cada uma desde 
uma pequena fatia da ener-
gia a ser produzida até quase 
a totalidade da geração do 
complexo, segundo Araripe.

“Nossa solução tem tido 

uma receptividade muito 
boa, então as conversas es-
tão de fato avançando... tudo 
correndo bem, algum anún-
cio ainda dentro deste ano 
é bem factível”, afirmou. 
“O interessante é que, como 
você divide em várias usinas, 
consegue alocar cada cliente 
em uma diferente. Mas tem 
todo o benefício do conjunto 
—a implantação, a operação, 
a compra de equipamentos, 
isso traz uma economia de 
escala”, acrescentou.

O empreendimento envol-
vido nas tratativas da Casa 
dos Ventos também já ven-
deu uma parte da capacida-
de em um leilão de energia 
promovido pelo governo fe-
deral no ano passado, o A-6. 
O parque negociado com a 
Vale também havia negocia-
do uma fatia da geração no 
mesmo certame.

 “Hoje nós temos apro-
ximadamente 400 torres de 
medição anemométrica (que 
medem ventos) e cerca de 
25 solarimétricas e aproxi-
madamente 600 mil hecta-
res entre áreas arrendadas e 
compradas (para as usinas)”, 
apontou o diretor de Novos 
Negócios, lembrando que o 
número de torres já passou 
de 750.

Movimento de consórcios se  
aproxima dos R$ 100 bilhões

De janeiro a novembro 
do ano passado, o balanço 
do Sistema de Consórcios 
novamente apresentou resul-
tados positivos. Ao se apro-
ximar de R$ 100 bilhões, o 
volume de negócios chegou 
aos R$ 96,32 bilhões con-
tra R$ 93,31 bilhões (de ja-
neiro a novembro de 2017) 
com 3,2% de alta. Trata-se 
de resultado do acumulado 
de vendas relativo aos 2,36 
milhões de adesões com au-
mento de 8,3% em compara-
ção às 2,18 milhões no mes-
mo período de 2017. No 11º 
mês de 2018, com avanços 
constantes mês após mês, o 
total de consorciados ativos 
atingiu 7,077 milhões, 3,1% 
maior que os 6,863 milhões 
de novembro de 2017.

De acordo com levanta-
mentos feitos pela assessoria 
econômica da Associação 
Brasileira de Administrado-
ras de Consórcios (Abac), 
as contemplações atingiram 
1,097 milhão na somatória 
daqueles meses, apesar de 
retração de 1,4% sobre as 
1,113 milhão anteriores.

“A modalidade reafirma 

sua importância para o con-
sumidor como alternativa 
planejada e econômica para 
aquisição de bens, formação 
de patrimônio ou contrata-
ção de serviços, e de proje-
ção das atividades empre-
sariais nos diversos elos da 
cadeia produtiva”, diz Paulo 
Roberto Rossi, presidente-
executivo da Abac.

Paralelamente, os dados 
mostram que a somatória 
das vendas nos onze meses 
de 2018 foi também superior 
quando relacionada com o 
mesmo período a partir de 
2014. O destaque em no-
vembro foi o recorde mensal 
do ano com 249 mil adesões 
advindo diretamente dos re-
cordes mensais observados 
também em todos os seto-
res: veículos leves, veículos 
pesados, motocicletas, imó-
veis, serviços e eletroeletrô-
nicos e outros bens móveis 
duráveis.

O tíquete médio em no-
vembro foi de R$ 42,2 mil, 
9,4% inferior aos R$ 46,6 mil 
anotado no mesmo mês de 
2017. Todavia, em razão da 
procura por créditos de valo-

res maiores em diversos seto-
res, observou-se alta de 9,6% 
daquele tíquete médio sobre 
o do primeiro mês de 2018, 
quando era de R$ 38,5 mil.

Com 231 dias úteis de-
corridos nos onze meses de 
2018, um a mais que o total 
trabalhado um ano antes, a 
média diária das adesões atin-
giu 10,2 mil, 7,4% mais que 
as 9,5 mil anteriores. Só nos 
20 dias de novembro, quando 
foram comercializadas 12,45 
mil cotas/dia, houve aumento 
de 15,8% sobre as 10,75 mil/
dia em relação aos mesmos 
dias do mês de 2017.

Os créditos concedidos 
aos contemplados, cujo va-
lor pode ter sido potencial-
mente injetado nos diversos 
segmentos da economia na-
cional onde a modalidade 
está presente, mostraram 
alta de 1,6%: enquanto nos 
onze meses de 2017 o volu-
me atingiu R$ 36,48 bilhões, 
no mesmo período de 2018 
alcançou R$ 37,06 bilhões, 
confirmando a forte presen-
ça da modalidade como fator 
de crescimento nas ativida-
des setoriais.

Liderança 
empresarial: 
só uma mulher 
em cada 10

Segundo dados do Insti-
tuto Ethos, as mulheres são 
maioria nos cargos de está-
gio e aprendiz, mas perdem 
força em funções maiores e 
de liderança que oferecem os 
melhores salários. Esse afu-
nilamento de oportunidades 
dentro das corporações foi 
constatado em uma pesqui-
sa realizada nas 500 maiores 
empresas do Brasil.

Enquanto nos cargos de 
aprendiz e estágio a presen-
ça feminina é de quase 60%, 
nos cargos dos Conselhos de 
Administração as mulheres 
são apenas 11%. Ou seja, 
praticamente uma mulher 
para cada 10 funcionários 
nesse nível hierárquico.

Além disso, levantamen-
tos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) realizados em 2014 
apontam que mulheres com 
cinco a oito anos de estudo 
receberam, por hora, uma 
média de R$ 7,15, enquanto 
homens com a mesma es-
colaridade registraram uma 
média de R$ 9,44.
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acionista.com.br
Seu Site Capital

DIÁRIO
Bradesco Cemig

Porto Seguro Siderúrgica Nacional

Usiminas Hypermarcas

As ações do Bradesco terminaram cotadas a R$ 41,78, 
com baixa de 0,97%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações da Cemig terminaram cotadas a R$ 13,99, com 
baixa de 0,78%. Dois indicadores semanais mostram mer-
cado comprado.

As ações da Porto Seguro terminaram cotadas em R$ 
56,10 e com valorização de 3,72%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

As ações da Siderúrgica Nacional terminaram cotadas 
a R$ 9,78 com desvalorização de 1,51%. Dois indicadores 
semanais mostram mercado vendido. 

As ações da Usiminas terminaram cotadas a R$ 9,77 
com desvalorização de 2,79%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações da Hypermarcas terminaram cotadas a R$ 
32,53 com desvalorização de 0,52%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

CENTRO DE MICROCIRURGIA E DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ/MF nº 73.786.329/0001-01 - NIRE nº 33.2.0790892-1

Resolução da Única Sócia. Pelo presente instrumento particular e na me-
lhor forma de direito, PCMBB Empreendimentos e Participações Ltda.,
com sede na Rua Castro Alves, nº 10, sala 101, parte, Méier, RJ, CNPJ 
nº 05.961.466/0001-77, NIRE nº 33.2.1006222-1, neste ato represen-
tada na forma do seu contrato social (“PCMBB”), única sócia do Centro
de Microcirurgia e Diagnóstico Ltda., sociedade limitada com sede na 
Rua Castro Alves, nº 10, Méier, RJ, CNPJ nº 73.786.329/0001-01, NIRE nº 
33.2.0790892-1 (“Sociedade”), resolve: (1) reduzir o capital social da Socie-
dade em R$ 400.000,00, passando de R$ 800.000,00 para R$ 400.000,00, 
com o correspondente cancelamento de 400.000 quotas, na forma do art. 
1.082, II do Código Civil, por considerá-lo excessivo; (2) que a presente re-
dução de capital será realizada mediante restituição das quotas canceladas
por meio da entrega à PCMBB do imóvel localizado na Rua Castro Alves, 
nº 10, Méier, RJ, registrado sob a matrícula de nº 62.571 no 1º Serviço 
Registral de Imóveis da Cidade do RJ e cadastrado perante a Prefeitura do 
RJ como contribuinte municipal nº 0.135.587-4, por seu valor contábil de R$ 
400.000,00; e (3) que a redução de capital supracitada será devidamente 
refletida em instrumento próprio de alteração ao contrato social da Socie-
dade. RJ, 08/01/2019. PCMBB Empreendimentos e Participações Ltda. 
- Mara Lúcia Machado Fontes - Sócia-Administradora.

Amazon.com começa vendas diretas  
no Brasil com 11 categorias de produtos

A varejista norte-ameri-
cana Amazon.com começou 
nesta terça-feira a fazer  ven-
das diretas de 11 categorias de 
produtos a partir do seu novo 
centro de distribuição em Ca-
jamar (SP). A iniciativa faz 
parte do plano da empresa de 
expandir suas operações no 
mercado brasileiro.

Em relatório divulgado 
na segunda-feira, os analis-
tas do BTG Pactual Fabio 
Monteiro e Luiz Guanais 
destacaram que o foco maior 
da Amazon no segmento de 
venda direta significa que 
a empresa está pronta para 
fortalecer os investimentos, 
potencialmente via parcerias 
com operadores e transpor-
tadoras que atuam no regi-
me conhecido como “última 
milha”, em que produtos 
comprados pela internet são 
entregues em poucas horas.

“Lançamos com 320 mil 

produtos diferentes em inven-
tário, sendo 200 mil livros... 
Nossa obsessão é sempre 
aumentar esse catálogo e ter 
tudo aquilo que o brasileiro 
procura e quer comprar na 
internet”, afirmou à Reuters o 
presidente da Amazon no Bra-
sil, Alex Szapiro.

Ainda segundo o executi-
vo, embora o momento coin-
cida com o início de um novo 
governo, a decisão nada tem 
a ver com política ou ma-
croeconomia. “Temos sido 
otimistas no Brasil há anos... 
Eram outros governos quando 
tomamos decisões lá atrás, en-
tão para nós não influencia em 
nada”, explicou.

A companhia não informa 
o tamanho da base de ven-
dedores do marketplace, que 
ganhará quatro novas verti-
cais a partir desta terça-feira: 
bebês, brinquedos, beleza 
e cuidado pessoal. Essas e 

outras sete estarão disponí-
veis na plataforma de venda 
direta, amplamente conheci-
da como 1P dentro o jargão 
de varejo. “Temos mais de 
800 fornecedores/marcas 
distintos para venda direta”, 
acrescentou Szapiro, sem 
entrar em detalhes sobre as 
negociações.

Em novembro, a Reuters 
noticiou que os esforços da 
Amazon para iniciar a venda 
direta no Brasil esbarravam 
em um complexo sistema 
tributário, logística compli-
cada e relações árduas com 
fornecedores. Na ocasião, 
fontes citaram a pouca flexi-
bilidade por parte da gigante 
varejista como um dos prin-
cipais entraves.

“Como toda boa negocia-
ção, você se senta e quer ter 
as melhores condições para 
oferecer ao cliente... Nunca 
tem uma em que não haja 

discussão sobre os termos”, 
comentou o executivo ao ser 
questionado sobre o tom das 
conversas.

Exceto livros, cuja distri-
buição seguirá sob os cuida-
dos da operadora logística 
Luft em Barueri (SP), os de-
mais itens para venda direta 
serão despachados a partir 
do galpão logístico em Caja-
mar, segundo ele.Com 47 mil 
metros quadrados, o equiva-
lente a 10 campos de futebol, 
a instalação é fruto de uma 
parceria com a também norte-
americana Prologis, conforme 
antecipou a Reuters  há mais 
de 11 meses. Szapiro não re-
velou o investimento nem o 
número de pessoas contra-
tadas para o lançamento da 
plataforma 1P, mas disse que 
a Amazon emprega mais de 
1.400 pessoas direta e indi-
retamente somadas todas as 
operações no Brasil.

Aneel debaterá regras 
de microgeração em 
audiência pública 

Para discutir alterações 
nas regras da mini e micro-
geração de energia elétrica, 
a chamada geração distri-
buída, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou nesta terça-feira a 
abertura de audiência públi-
ca. Por esse modelo, o con-
sumidor é quem produz a 
própria energia, a exemplo 
do uso de painéis solares. A 
audiência pública ocorrerá 
entre os dias 24 de janeiro e 
19 de abril.

Pelas regras atuais, quem 
produz a própria energia 
pode injetar a energia ex-
cedente gerada na rede da 
distribuidora. Essa energia 
pode ser utilizada para aba-
ter até a totalidade da conta 
de luz de uma ou mais uni-
dades do mesmo titular.

No modelo atual, os con-
sumidores não pagam pelo 
uso da rede de fios das dis-
tribuidoras de energia. De 
acordo com a Aneel, a audi-
ência tem por objetivo ana-
lisar diferentes alternativas 
para “o Sistema de Compen-
sação de Energia Elétrica, 
previstos na Resolução Nor-
mativa 482/2012, tendo em 
vista a necessidade de defi-
nir uma forma de valoração 
da energia injetada na rede 
que permita o crescimento 
sustentável da geração dis-
tribuída no Brasil.”

Dados da Aneel mostram 
que, atualmente, há mais de 
53 mil unidades consumi-
doras usando o sistema de 
micro ou minigeração distri-
buída e gerando um total de 
660,13 MegaWatts (MW) de 
energia, a maior parte delas 
usam placas solares para ge-
rar energia.

A distribuidora guarda 
essa sobra da energia para 
ser usada em momentos que 

o sistema não está gerando 
energia. Assim, a energia in-
jetada na rede pelo micro ou 
minigerador acaba sendo va-
lorada pela tarifa de energia 
elétrica estabelecida para os 
consumidores.

Regras

A proposta da Aneel é 
que as regras atuais sejam 
mantidas até que a potência 
de micro e minigeração dis-
tribuída instalada em cada 
distribuidora alcance de-
terminado nível, tanto para 
sistemas remotos como lo-
cais (quando a compensação 
ocorre no mesmo endereço 
onde a energia é gerada). 
Segundo a agência, “a ma-
nutenção das regras atuais 
indefinidamente pode le-
var a custos elevados para 
os demais usuários da rede, 
que não instalaram geração 
própria. Nesse sentido, seria 
necessária uma modificação 
nas regras após uma maior 
consolidação do mercado de 
geração distribuída.”

O diretor-geral da Aneel, 
André Pepitone, disse que 
as novas regras valerão para 
os novos usuários na gera-
ção distribuída. Para quem 
já está no mercado, valem 
as regras atuais. “Temos es-
tabilidade regulatória, a re-
gulação é para o futuro, para 
novos entrantes”, disse Pepi-
tone para quem o crescimen-
to da geração distribuída é 
um “movimento inexorável, 
que permite o empodera-
mento do consumidor”. A re-
visão nos regulamentos terá 
sessões presenciais no dia 
21 de fevereiro, em Brasília, 
e em 14 de março, em São 
Paulo. Uma terceira reunião 
será realizada em Fortaleza 
(CE), em 11 de abril.

Requerimento de Licença
A Aborgama do Brasil LTDA com CNPJ 05.462.743/0003-69 torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, 
através do Processo nº26/510.743/2018, a Renovação da Licença 
Ambiental Municipal de Operação LMO nº 001223/2014 para Tratamento de 
Resíduo de Serviço de Saúde dos Grupos A (A1, A4) e E por autoclavagem, 
localizada na Av. Carlos Chagas Filho, nº 791, Cidade Universitária, Ilha do 
Fundão – Rio de Janeiro/RJ.

China protesta sobre supostas 
demissões em empresas de internet

As companhias de internet 
da China oferecem condições 
de recrutamento e emprego 
estável e no geral não pro-
movem demissões em massa, 
disse nesta terça-feira o mais 
alto órgão de planejamento 
econômico do país.

De acordo com agên-
cia Xinhua, a conclusão 
foi anunciada depois que 
a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Re-
forma (CNDR) realizou 
uma série de pesquisas, 
incluindo reuniões com 
várias empresas em res-
postas a algumas recentes 
publicações da mídia, de 
acordo com o porta-voz da 
CNDR, Meng Wei.

Dados oficiais mostraram 
que o número de empregos 
recém criados nas áreas ur-

banas atingiu 13,61 milhões 
em 2018, 100 mil a mais que 
no ano anterior e superando 
a meta anual do governo. O 
número em 2018 registrou 
alta pelo sexto ano conse-
cutivo superando os 13 mi-
lhões. A taxa de desemprego 
da China nas áreas urbanas 
ficou em 4,9% em dezem-
bro, 0,1 ponto percentual 
menor que a de dezembro do 
ano anterior.

Meng disse que o am-
biente externo apresenta-se 
complexo e que a economia 
está enfrentando uma pres-
são para baixo, que pode até 
certo ponto afetar o merca-
do de trabalho. A China tem 
ferramentas e confiança para 
lidar com os riscos e estabi-
lizar o emprego no país, as-
sinalou Meng.
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada 
em 31 de outubro de 2018. ATA Nº 021/2018. Local, Data e Hora: reunião 
realizada, presencialmente, na sede da companhia, situada na cidade do Rio 
de Janeiro - RJ, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, no dia 
31 de outubro de 2018, às 13h, conforme prerrogativa do § único, art. 24, do 
Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças: presentes os 
membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Marcio Hamilton 
Ferreira, Bernardo de Azevedo da Silva Rothe, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Paulo Sérgio Freire de 
Carvalho Gonçalves Tourinho, e o membro suplente, o Sr. Alexandre Petrone 
Vilardi. Participaram da reunião, os dirigentes da companhia, o Sr. Marcio 
Lobão - Presidente, o Sr. Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho 
e o Sr. Marcelo Gonçalves Farinha - Diretores. Mesa: Sr. Marcio Hamilton 
Ferreira - Conselheiro Titular, e o Sr. Marcio Lobão - Secretário. Pauta de 
Assuntos: (1) Eleição de Administrador - o Conselho de Administração - 
avocando as disposições do inciso V, do artigo 12, do estatuto social - decidiu, 
por unanimidade, eleger, após autorização prévia aprovada pela Carta 
Homologatória Eletrônica SUSEP/DIORG nº 248/2018, em complementação 
de mandato a expirar em data coincidente com a Assembleia Geral Ordinária 
de 2020, para o cargo de diretor Comercial, o Sr. Euzivaldo Vivi Oliveira Reis,
brasileiro, viúvo, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 1460477-
96, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF-MF sob o n° 285.175.125-53, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua 
Senador Dantas, nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-
923. (1.1) o Diretor ora eleito, declara não estar incurso em nenhum crime
que o impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto, livre e 
desimpedido para ocupar cargo da administração de sociedades comerciais, 
em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 147, da Lei 6.404/76, 
atualizada com a Lei nº 10.303/2001. Declara, ainda, que preenche as 
condições previstas no Anexo II da Resolução CNSP nº 330, de 09/12/2015. 
(2) Composição da Diretoria - face à deliberação supra, após a posse do
Sr. Euzivaldo Vivi Oliveira Reis, ficará a Diretoria da Brasilcap Capitalização
S.A. assim constituída: Nome/Cargo: Marcio Lobão - Presidente; Euzivaldo
Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial; Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor
sem designação especial; Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor 
sem designação especial. (3) Remuneração da Diretoria - a remuneração
da Diretoria foi fixada na forma deliberada pela Assembleia Geral Ordinária,
realizada em 28/03/2018. (4) Funções dos Diretores Estatutários -
Ratificação - o Conselho de Administração, com base na delegação de
competência conferida pelas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias 
Cumulativas, de 28/03/2018, e em atendimento à Carta Circular nº 9/2014/
SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014, e a Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/
CGRAT, de 29/02/2016, decidiu ratificar as funções específicas de diretores
estatutários conforme abaixo: a) Funções de caráter executivo ou operacional:
Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica: Frederico Guilherme F.
de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável pelas relações com a Susep 
(Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso I). Frederico Guilherme F. de Queiroz 
Filho - Diretor - Diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, 
inciso II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso II). Marcelo Gonçalves 
Farinha - Diretor - Diretor responsável administrativo-financeiro (Circular
SUSEP 234/03, art. 1º, inciso III). Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor - Diretor 
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 
e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso 
III). b) Funções de caráter de fiscalização ou controle: Membro da Diretoria/
Cargo/Função Específica: Marcio Lobão - Presidente - Diretor responsável
pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, 
art. 1º, inciso IV e 445/12, art. 2º, §2º). Marcio Lobão - Presidente - Diretor 
responsável pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º). Marcio
Lobão - Presidente - Diretor responsável pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes (Circular SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.). 
(5) Emissão e Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir
tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais 
em vigor. (6) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião. Presidente: Márcio Hamilton Ferreira. Conselheiros: Bernardo de 
Azevedo da Silva Rothe, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Marcelo
Pacheco dos Guaranys, Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves 
Tourinho e ainda o membro suplente Alexandre Petrone Vilardi.
Secretário: Marcio Lobão. Confere com o original da Ata lavrada em livro
próprio. Marcio Lobão - Secretário - CPF Nº 386.136.031-49. Homologada
pela PORTARIA SUSEP nº 1.183, de 02 de janeiro de 2019 e o que consta
do Processo SUSEP nº 15414.635574/2018-46. CERTIDÃO: Jucerja nº
00003482128 em 15/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E NOTIFICAÇÃO LEI N° 9.514/97
1° Leilão: 07/02/2019 às 11:00hs. 2° Leilão: 14/02/2019 às 11:00hs 
Local: Avenida Erasmo Braga nº 277 - Sala 808, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ. GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO - Leiloeiro Público 
Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº. 105, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário LUIZ ANTÔNIO DE 
CICCO JUNIOR, brasileiro, engenheiro, casado com Elaine Cristina 
Vasconcelos de Cicco, pelo regime da separação total de bens 
na vigência da Lei 6.515/77, portador da cédula de identidade nº. 
102.813.96-1, inscrito no CPF sob o nº. 075.618.607-22, residente 
nesta cidade, venderá na forma da Lei 9.514/97, à Casa 1 situada 
na Rua Benjamim Magalhães (Engenheiro) nº. 150, na Freguesia 
de Jacarepaguá, com direito a 1 vaga de garagem externa 
descoberta, e a correspondente fração de 50/100 do respectivo 
terreno designado por lote 10 da quadra F do PAL 29.430,
melhor descrito na matrícula 435.616 do 09º Ofício do Registro 
Geral de Imóveis, conforme previsto na Lei nº 9.514/97, art. 27 e 
parágrafos, combinada com ás cláusulas da Escritura de 27/04/17 
do 10º Ofício de Notas desta cidade, livro 7427, fl. 104, prenotada 
em 26/05/17 com o nº. 1747985 á fl. 296 do Livro 1-JE, regendo-se 
o contrato pelas demais cláusulas e condições constantes do título, 
venda essa que se faz para pagamento aqueles fiduciários/credores 
da dívida, vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais 
que não foram pagos pelo fiduciante/devedor GILVANDRO MATOS 
PEREIRA, identidade DETRAN/RJ 00298640013, CPF 015.565.197-
88 e sua mulher HÉLIDE CAVALCANTE PIRES PEREIRA, 
identidade DETRAN/RJ 02352820499, CPF 028.491.027-92, 
brasileiros, empresários, casados pelo regime da comunhão de 
bens antes da Lei 6515/77, residentes nesta cidade, nos termos 
da referida escritura, sendo constituído em mora, e consolidada a 
propriedade em nome do Fiduciário Credor, consoante do ato AV-
8, matrícula 435.616 do 9º RGI. O referido imóvel possui 367 m2 
e encontra-se registrado em nome do comitente acima, conforme 
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada na matrícula nº 
435.616 do Cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis/RJ. O imóvel 
será vendido, no estado em que se encontra, por preço não inferior 
a R$ R$ 3.017.220,78 (Três milhões dezessete mil, duzentos e vinte 
reais, setenta e oito centavos), em 1° Leilão, nos termos do art. 24 § 
único da L.9.514/97. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter 
definitivo, por preço não inferior a R$ 2.000.791,88 (Dois milhões, 
setecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), conforme 
trata o §2° do art. 27 da Lei 9.514/97. Se no segundo leilão, o maior 
lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no §2° do 
art. 27 da L. 9.514/97, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o 
credor da obrigação de que trata o §4º, conforme estipulado no §5º, 
ambos do mesmo artigo. Eventuais recursos judiciais necessários 
para desocupação do imóvel serão suportados pelo arrematante. A 
comissão da Leiloeira será paga pelo arrematante na razão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da venda do bem arrematado, bem 
como as despesas com os leilões, as relativas a registros de imóveis, 
certidões, ITBI, demais impostos correrão por conta do arrematante. 
Os valores de condomínio e IPTU já estão incluídos no valor de 
segundo leilão. A venda deverá ser feita com pagamento à vista. 
O Fiduciante devedor será comunicado das datas, horários e local 
das realizações dos leilões, através de correspondência dirigida aos 
endereços constantes no contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na 
aquisição do imóvel pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º A e B do art. 
27 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465 de 11/07/2017. Rio de 
Janeiro, 21/01/2019. (as) Gustavo Portella Lourenço – Leiloeiro 
Público Oficial.

21ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS DA SOUZA CRUZ LTDA. Pelo 
presente instrumento. (i) BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL 
(HOLDINGS) B.V., sociedade devidamente constituída e regida pelas leis 
da Holanda, com sede na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, 
ZA Amstelveen, inscrita no CNPJ/MF sob nº  13.076.887/0001-43, neste 
ato representada por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da 
Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de 
identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária nº 
66, 12º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e 
(ii) MOLENSTEEGH INVEST B.V., sociedade devidamente constituída
e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de Amstelveen,
Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.646.777/0001-11,
neste ato representada por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório
da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o
nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária nº 66, 
12º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, únicos
sócios da SOUZA CRUZ LTDA, sociedade limitada, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 66, Salas 101 
a 1201, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39, com
os seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238 (“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO
- Aprovar a proposta da diretoria para o pagamento de juros sobre o
patrimônio líquido, com base no artigo 9° da Lei 9.249/95, no montante
de R$ 24.440.657,49 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta
mil, seiscentos e ciquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), com
base no balancete levantado em 31/12/2018, observados os limites legais
à data do pagamento, sendo que o referido pagamento deverá ocorrer a
partir de 08/02/2019, devendo ser atualizado pela Taxa SELIC, a partir de
02/01/2019 até 07/02/2019, inclusive. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E
CONTRATADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03
(TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS 
ABAIXO. Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019. Sócios presentes: pp.
BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V.
Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, pp. MOLENSTEEGH
INVEST B.V. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Certifico que
este documento foi arquivado na JUCERJA sob o nº 00003489062, em
21/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO ARMANDO, 

LADRILHOS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE CIMENTO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - INDUSCIMENTO

EDITAL DE C O N V O C A Ç Ã O
Pela presente ficam convidados todos os associados deste Sindicato 
para comparecerem á Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 30/01/19, ás 15:00 horas em primeira convocação 
e 15:30 horas em segunda convocação, em nossa Sede Social 
situada à Rua Santa Luzia, 685 - 8º andar - Centro - Rio de Janeiro, 
para análise e discussão da Pauta de Reivindicações da Categoria 
Profissional de 2019, recebida do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Olarias de Cerâmica para Construção do Cimento, Cal 
e Gesso e de Artefatos de Cimento Armado do Município do Rio de 
Janeiro. Considerando a importância do assunto o que representa 
para as indústrias do setor, contamos com sua presença ou de 
um representante legal de sua empresa. Rio de janeiro dia 23 de 
janeiro de 2019. Orlando Ribeiro Silva – Presidente.

BB: o mais sustentável do 
mundo ao investir R$ 193 
bi na economia verde

Risco da interferência  
política na indicação de CEO
Apenas 29% das 
estatais listadas 
na bolsa são 
via conselho de 
administração

No Brasil, as condutas de 
governança corporativa pra-
ticadas pelas sociedades de 
economia mista estão  avan-
çando, mas  ainda precisam 
de aprimoramentos. Atual-
mente, apenas 29% das esta-
tais listadas na bolsa de valo-
res, por exemplo, explicam 
em seus estatutos sociais 
que a indicação do diretor 
presidente (CEO) seja feita 
pelo conselho de administra-
ção.  Os dados constam da 
segunda edição da pesquisa 
Governança Corporativa em 
Empresas Estatais Listadas 
no Brasil, realizada pelo Ins-

tituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC). 

Para o instituto, alguns 
avanços institucionais 
como a promulgação da Lei 
13.303/2016 (Lei das Esta-
tais) contribuiu para expansão 
dessas condutas de governan-
ça. “Identificamos que em 
35% das empresas pesqui-
sadas a indicação do diretor 
presidente é feita diretamente 
pelo controlador – presidente 
da República, governadores, 
ministérios ou outras esta-
tais – e que em outras 36% a 
forma como a indicação será 
feita sequer está registrada 
em algum documento públi-
co da companhia. A falta de 
transparência também é um 
problema, pois sabemos que 
a possibilidade de interferên-
cia política é um risco real nas 
estatais”, diz Luiz Martha, ge-
rente de pesquisa e conteúdo 
do IBGC. 

Segundo o levantamento, 
64% das empresas afirmaram 

ter um comitê de indicação e 
elegibilidade – destas, apenas 
40% apresentaram a lista de 
membros. A necessidade de 
evolução das práticas de go-
vernança corporativa das esta-
tais fica evidente também nos 
quesitos relacionados à con-
duta e aos controles internos. 
Apenas 55% das empresas 
pesquisadas possuem área 
de compliance formalizada e 
apenas 54% possuem política 
formalizando o seu vínculo 
ao conselho de administração 
quando há suspeita de envol-
vimento do CEO em atos ilí-
citos. 

A pesquisa considera 
todas as 31 sociedades de 
economia mista listadas na 
bolsa de valores e foi pro-
duzida a partir de informa-
ções coletadas entre julho e 
agosto de 2018 – após o fim 
do prazo de adequação das 
empresas à Lei das Estatais, 
encerrado em junho do ano 
passado. “Apesar da plena 

vigência do normativo, algu-
mas de suas exigências ain-
da não fazem parte do dia a 
dia das empresas. Entre elas 
está a criação do comitê de 
auditoria, ausente em 40% 
da amostra. Mais da metade 
(52%) também não divul-
gou a Carta anual de políti-
cas públicas e governança 
corporativa, documento que 
explicita como as empresas 
estatais atenderão ao interes-
se público que justificou sua 
criação”, explica Martha. 

É importante lembrar que 
a pesquisa retrata as estatais 
listadas na bolsa de valores. 
“São empresas mais vigiadas 
pelo mercado e com necessi-
dade de investir em estruturas 
de controle e transparência 
pela captação de recursos pri-
vados. É possível que nas de-
mais estatais, o caminho a ser 
percorrido rumo às boas práti-
cas de governança seja ainda 
maior”, observa a gerente de 
pesquisa.

Em uma lista de  mais de 
7,5 mil empresas avaliadas, 
o Banco do Brasil foi consi-
derado a instituição finan-
ceira mais sustentável do 
mundo e está entre as top 
10 Corporações Mais Sus-
tentáveis no ranking Global 
100 de 2019, da Corporate 
Knights. 

O anúncio foi feito nesta 
terça-feira, no Fórum Mun-
dial Econômico em Davos, 
na Suíça. À frente do BB, 
figuram instituições da Di-
namarca, França, Finlân-
dia, Reino Unido, EUA e 
Bélgica. 

Economia verde

Segundo o BB, um dos 
destaques do banco para 
a classificação na lista de 
2019 foi a alocação de R$ 
193 bilhões em setores da 
chamada economia verde, 
que tem como caraterísti-
cas a baixa emissão de car-
bono, eficiência no uso de 
recursos e busca pela inclu-
são social.

O Global 100 é um índi-
ce que classifica as empre-
sas pela excelência em sus-
tentabilidade, considerando 
as dimensões econômica, 
social e ambiental. A meto-
dologia de avaliação é ba-
seada em 21 indicadores de 
desempenho como: práticas 
de governança corporativa; 
racionalização de recursos 
naturais, resíduos e emis-
sões; gestão de fornecedo-
res; boas práticas com fun-
cionários; capacidade de 
inovação; receita obtida de 
produtos ou serviços com 
benefícios sociais ambien-
tais, entre outros.

Para determinar o 
ranking, foram analisadas 
7.536 empresas de 21 pa-
íses diferentes com base 
em dados públicos (dados 
financeiros e relatórios de 
sustentabilidade, dentre ou-
tros) e por meio do contato 

direto com empresas com 
ações negociadas em bol-
sas de valores, com receita 
bruta anual superior a US$ 
1 bilhão e questionário es-
pecífico, onde as empresas 
selecionadas são convida-
das a complementar suas 
informações.

Economia verde

Segundo o Banco do Bra-
sil, integram essa carteira 
as operações de crédito re-
lacionadas a investimentos 
e empréstimos para ener-
gias renováveis, eficiência 
energética, construção sus-
tentável, transporte susten-
tável, turismo sustentável, 
água, pesca, floresta, agri-
cultura sustentável e gestão 
de resíduos. Para fomentar 
uma economia inclusiva 
também fazem parte da 
carteira áreas de cunho so-
cial, como educação, saúde 
e desenvolvimento local e 
regional.

Febraban

A metodologia foi de-
senvolvida pela Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e considera seto-
res de acordo com a clas-
sificação do Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma) e tam-
bém produtos temáticos e 
específicos de atividades 
relacionadas à economia 
verde.

Lista das  10 corpora-
ções mais sustentáveis no 
ranking Global 100 de 2019: 
Chr Hansen Holding – Di-
namarca; Kering – França; 
Nestle Corporation – Fin-
lândia; Orsted – Dinamarca; 
GlaxoSmithKline – Reino 
Unido; Prologis – Estados 
Unidos; Umicore – Bélgica; 
Banco do Brasil – Brasil; 
Shinhan Financial Group – 
Coreia do Sul;e Taiwan Se-
miconductor – Taiwan.

‘Vaquinha’ online para financiar cultura
BNDES aprova 
programa de 
financiamento 
coletivo

Para cada R$ 1 captado por 
projeto o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) investirá 
R$ 2, limitado ao valor máxi-
mo de R$ 300 mil por projeto. 
Esta é a linha base do Progra-
ma Matchfunding de Cultura, 
que prevê recursos totais de 
até R$ 6 milhões, por meio de 
doações de pessoas interessa-
das nos projeto

Segundo o banco, trata-se 
de uma iniciativa inovadora 
de matchfunding (financia-
mento coletivo misto de di-
versas fontes) no setor público 

para apoio a projetos culturais 
de patrimônio material e ima-
terial. Os projetos escolhidos 
pela sociedade para receber 
doações por meio de “vaqui-
nha” online, ou financiamento 
coletivo, como é conhecido o 
crowdfunding, poderão rece-
ber até R$ 4 milhões em re-
cursos não reembolsáveis do 
banco. Cada projeto apoiado 
poderá ter valor entre R$ 30 
mil e R$ 300 mil.

O gerente no Departamen-
to de Educação e Cultura do 
BNDES, Eduardo Bizzo, des-
tacou que “o financiamento 
para o setor da cultura é uma 
forma de estruturar e testar 
um mecanismo em que a so-
ciedade participa como par-
ceira do banco, não só como 
cofinanciadora, mas dando 
legitimidade, reconhecimento 
e capacidade de fiscalização 
aos projetos”. Ressaltou que 
um dos pontos positivos do 

programa é o alcance a proje-
tos menores a partir de R$ 30 
mil, que o banco não poderia 
apoiar de forma direta.

O programa será condu-
zido pela Sitawi Finanças do 
Bem, organização da socie-
dade civil que atua no campo 
das finanças sociais, e terá 
como interveniente a Benfei-
toria, empresa que opera uma 
das principais plataformas de 
crowdfunding no país. A ex-
pectativa é que sejam apoia-
dos até 80 projetos seleciona-
dos ao longo de 2019 e 2020 
por meio de edital.

Serão realizadas a cada ano 
cinco seleções, prevendo-se 
a escolha de oito projetos em 
cada uma. Segundo a institui-
ção, a curadoria do Programa 
Matchfunding de Cultura BN-
DES será responsável pela se-
leção inicial de propostas que 
possam deixar legado para o 
patrimônio material ou imate-

rial brasileiro envolvendo te-
mas como digital/mídia/games, 
educação patrimonial, turismo 
e acervo. Os critérios para a se-
leção serão divulgados quando 
a chamada for aberta.

Os responsáveis pelos 
projetos receberão treina-
mento visando as campa-
nhas de arrecadação, para 
que possam captar os recur-
sos necessários à execução 
das propostas. Após a etapa, 
os projetos serão apresenta-
dos na plataforma do pro-
grama no site Benfeitoria, 
de maneira que o público 
possa conhecê-los e come-
çar a fazer doações aos que 
julgarem mais interessantes. 
Só serão apoiadas ações que 
apresentarem índice mínimo 
de pulverização de recursos. 
O banco pretende com isso 
que sejam realizadas efeti-
vamente ações com amplo 
engajamento popular.




