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IR sobre trabalho  
é 2,5 vezes  
maior que  
sobre capital

A arrecadação federal alcançou 
R$ 1,457 trilhão, em 2018, cresci-
mento real (descontada a inflação) 
de 4,74%, em relação a 2017. Nem 
todos os setores, porém, tiveram 
elevação. O Imposto de Renda de 
entidades financeiras caiu 10,98%, 
e o IR retido na fonte sobre rendi-
mentos de capital desabou 14,69%.

O IR retido sobre rendimentos 
do trabalho cresceu 2,77%. Em 
valores, o IRRF sobre ganhos de 
capital somou R$ 52,6 bilhões em 
2018, enquanto os assalariados re-
colheram quase duas vezes e meia 
mais: R$ 120 bilhões.

Também a Cofins (-5,91%), a 
CSLL (-9,68%) e a contribuição do 
PIS (-5,11%) das entidades financei-
ras recuaram. A arrecadação sobre 
as empresas não-financeiras teve 
alta em todos os itens. Os números 
foram divulgados pela Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da 
Economia. A arrecadação de 2018 
atingiu o maior resultado desde 
2014, quando ficou em R$ 1,532 
trilhão (valor corrigido pela inflação 
até dezembro do ano passado).

As receitas administradas pela 
Receita Federal (como impostos 
e contribuições) chegaram a R$ 
1,398 trilhão, com aumento real de 
3,41%. Em dezembro, a arrecada-
ção total chegou a R$ 141,529 bi-
lhões, com queda real de 1,03% em 
relação ao mesmo mês de 2017.

Isso porque, no último mês de 
2018, houve redução dos pagamen-
tos dentro do Programa de Regula-
rização Tributária (Pert, o último 
Refis). Em 2017, os contribuintes 
que aderiram ao programa pagaram 
uma parcela de entrada, o que não 
ocorreu no ano passado. Outro feito 
relacionado a dezembro foi a redu-
ção da tributação do diesel.

China e Rússia apoiam
Maduro e advertem os EUA
Secretário norte-
americano anuncia 
US$ 20 mi em ‘ajuda 
humanitária’

A Rússia e a China alertaram o 
Governo dos Estados Unidos sobre 
a possibilidade de agravamento da 
crise na Venezuela. O presidente 
russo, Vladimir Putin, telefonou 
para o presidente Nicolás Maduro 
e afirmou que apoia as autoridades 
legais venezuelanas.

Apenas 14 países reconheceram 
o autoproclamado governo de Juan 
Guaidó. A China manifestou opo-
sição à interferência estrangeira e 
advertiu os Estados Unidos a não 
interferirem nos assuntos internos 
do país.

O presidente do Comitê de Defe-
sa da Rússia, Vladimir Shamanov, 
disse que a situação atual tem efeito 
desestabilizador, gerando reduções 
de investimentos. “Qualquer insta-
bilidade, e nós vimos isso acontecer 
no século passado, é sempre repleta 
de consequências”.

O presidente do Comitê de Re-
lações Exteriores, Konstantin Ko-
sachev, usou as redes sociais para 
rechaçar a interinidade de Guaidó e 
defender Maduro. Segundo ele, há 
“sinais de um golpe de Estado”.

Comandantes militares de várias 
regiões da Venezuela vieram a públi-
co, na manhã desta quinta-feira, para 
jurar lealdade ao presidente Nicolás 
Maduro, que reconhecem como che-
fe em exercício constitucionalmente 
eleito. “Juramos lealdade à pátria, à 
Constituição e às leis da República”, 
disse o general Manuel Gregório 
Bernal Martínez, comandante da re-

gião que reúne os estados de Mérida, 
Táchira e Trujillo.

Não houve manifestação públi-
ca de militares em apoio a Guaidó. 
O secretário de Estado dos EUA, 
Mike Pompeo, pediu às forças de 
segurança proteção ao parlamentar 
que se proclamou presidente. Pom-
peo anunciou uma “ajuda humani-
tária para o povo da Venezuela” no 

valor de US$ 20 milhões.
Na quarta-feira, Maduro deu 72 

horas para os funcionários diplo-
máticos norte-americanos deixa-
rem o país. Pompeo, entretanto, 
disse que os diplomatas permane-
cerão, pois não reconhece mais au-
toridade de Maduro. A embaixada 
em Caracas reafirmou que seguirá 
operando normalmente.

Moro lava as mãos sobre 
acusações a filho do presidente

Agindo como Pôncio Pilatos na 
passagem bíblica do julgamento de 
Jesus Cristo, o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, 
lavou as mãos e disse, nesta quinta-
feira, que o Governo Federal não 
vai intervir na investigação sobre 
transações financeiras atípicas en-
volvendo o senador eleito Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) e ex-assesso-
res dele na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro. 

A declaração de Moro foi feita à 
agência Reuters, durante entrevista 
no Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, na Suíça. Ele disse que a in-

vestigação que envolve o filho do 
presidente Jair Bolsonaro está em 
fase preliminar e vem sendo con-
duzida normalmente pelos promo-
tores do Rio de Janeiro.

“Essa é uma investigação preli-
minar, não há nada conclusivo sobre 
isso e no momento o caso está nas 
mãos dos promotores estaduais. En-
tão, eles estão fazendo seu trabalho 
de maneira normal”, disse o ministro.

“O governo nunca vai interfe-
rir no trabalho dos investigadores 
ou no trabalho com promotores”, 
acrescentou o ministro, na entrevis-
ta concedida em inglês.

Governo Maduro tem a lealdade das Forças Armadas e o apoio de Rússia e China

Twitter oficial

Jean Wyllys, o primeiro exilado 
político do Governo Bolsonaro
Sob ameaça, 
deputado abre mão 
de mandato e vai 
viver fora do país

Eleito em 2018 para o seu 
terceiro mandato legislativo, o 
deputado federal Jean Wyllys 
(PSOL-RJ) anunciou nesta quin-
ta-feira que decidiu abrir mão da 
vida pública e se exilar por con-
ta das ameaças de morte que se 
intensificaram com a eleição de 
Jair Bolsonaro (PSL) para a Pre-
sidência. Fora do país, em férias, 
Wyllys deve agora se dedicar à 
carreira acadêmica e fazer douto-
rado em algum lugar que ele ain-
da não definiu.

O anúncio do autoexílio foi fei-
to por meio de entrevista publica-
da pelo jornal Folha de S.Paulo.
Desde o assassinato de sua com-
panheira de partido, a vereadora 
Marielle Franco, em março do ano 
passado, Wyllys vive sob escolta 
policial. Na entrevista, ele diz que 
as ligações da família Bolsonaro 
com as milícias, que somente esta 
semana vieram à tona, também pe-
saram em sua decisão.

O deputado foi um dos pionei-
ros no uso de redes sociais como 
ferramenta de informação do 
mandato e da disputa política. “A 
diferença é que eu usava a inter-

net para dar transparência ao meu 
trabalho, para ampliar os canais 
de comunicação e de democracia 
direta com a população. Nunca 
usei a internet para difamar nin-
guém, para caluniar ninguém”, 
diz na entrevista.

O lugar de Jean Wyllys na fu-
tura bancada do PSOL na Câma-
ra será ocupado pelo jornalista e 
vereador carioca David Miranda. 
Negro, homossexual, de origem 
periférica. Miranda é casado com 
o também jornalista norte-ameri-
cano Glenn Greenwald, criador 
do site The Intercept, com quem 
adotou dois filhos.

O jornalista Ricardo Miranda, 
em seu blog, escreve que “a vio-
lência e a possibilidade real de ser 
morto no país de Bolsonaro e no 
estado de Witzel é real”. “Não o 
culpo, eu só lamento. Muitíssimo. 
Na Câmara, já paupérrima de va-
lores, ficará um eco ainda maior. 
Jean é o primeiro exilado político 
do governo Bolsonaro”, diz ele.

‘Boca de Siri’: 
decreto do general 
Mourão reduz 
transparência

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro alterou as regras de apli-
cação da Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) e ampliou o número de 
autoridades que podem impor sigilo 
ultrassecreto a dados e documentos 
do governo. Esse tipo de sigilo per-
mite que informações fiquem fora 
do alcance público por 25 anos.

A medida foi oficializada nesta 
quinta-feira em um decreto assi-
nado pelo presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, e o ministro-
chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni. Entre as autoridades que agora 
podem impor o sigilo ultrassecreto 
estão servidores comissionados e 
dirigentes de autarquias, empresas 
públicas e fundações.

Antes dessa mudança, esse tipo 
classificação era uma prerrogativa 
exclusiva do presidente, do vice-
presidente, ministros, comandantes 
das Forças Armadas e chefes de 
missões diplomáticas do Brasil.

O decreto assinado nesta quinta-
feira prevê que os comissionados 
que poderão impor a classificação 
ultrassecreto nos dados devem fa-
zer parte do Grupo-DAS de nível 
101.6 ou superior, categoria que 
inclui cargos de direção e assesso-
ramento superior e cujo salário é de 
quase R$ 17 mil mensais.

Esses postos podem ser ocupa-
dos por servidores públicos ou pes-
soas livremente nomeadas. Dessa 
forma, o decreto estende o poder 
para pessoas que não mantêm ne-
cessariamente vínculo permanente 
com o Estado.
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Ministro Vélez Rodríguez, defensor de ideias conservadoras

Além da Indústria 4.0: o que é digitização

O Ministério da Educação está 
de cara nova. Com a nomeação do 
filósofo Ricardo Vélez Rodríguez, 
de 75 anos, colombiano, mas na-
turalizado brasileiro, a instituição 
passa a ter um titular defensor de 
ideias conservadoras.

Vélez é um educador que pos-
sui um vastíssimo currículo, sen-
do graduado em Filosofia, pela 
Universidade Pontifícia Javeriana, 
da Colômbia, e em Teologia, pelo 
Seminário Conciliar de Bogotá. É 
mestre em Filosofia, pela PUC-RJ, 
e doutor na mesma área, pela Uni-
versidade Gama Filho, também do 
Rio de Janeiro.

Durante sua trajetória profissio-
nal, atuou como docente em uni-
versidades nacionais, como a Fe-
deral de Juiz de Fora, e em países 
como a França, Estados Unidos e a 
Colômbia, naturalmente. Também 
é professor emérito da Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exér-
cito, instituição que atua na forma-
ção de oficiais de alta patente.

Vélez não aparecia entre os mais 
cotados para assumir o MEC, mas 
seu nome corria por fora dessa dis-
puta e era o preferido pelo círculo 
de amigos mais próximos do então 
presidente eleito, incluindo os seus 
três filhos e o filósofo, escritor, jor-
nalista, ensaísta e professor Olavo 
de Carvalho, cuja participação na 
nomeação de Vélez teve grande 
influência junto ao presidente da 
República.

Aliás, tive o privilégio de co-
nhecer Olavo de Carvalho, quando 
dirigia a então Faculdade da Cida-
de do Rio de Janeiro, em palestras, 
encontros e no lançamento de uma 
de suas obras mais célebres, O Im-
becil Coletivo: atualidades incultu-
rais brasileiras, editado pela Edi-
tora Faculdade da Cidade, no qual 
critica duramente o meio cultural 
brasileiro. A obra recebeu elogios 
de vários intelectuais, dentre eles o 
do jornalista Paulo Francis e o do 

economista Roberto Campos, que 
classificou Olavo como “filósofo 
de grande erudição”.

Nesse começo de governo, mui-
tos ainda se perguntam o que pen-
sa efetivamente o novo titular do 
MEC sobre a educação brasileira. 
O próprio educador já respondeu 
a algumas dessas inquietações, em 
seu blog, em novembro do ano pas-
sado, mesmo antes de ser nomeado 
ministro, com um sugestivo título: 
“Um roteiro para o MEC”. Ali, ali-
nhava algumas políticas públicas, 
como se já estivesse indicado para 
ser o ministro. Quem sabe, até po-
deria estar sendo cotado...

Para o atual ocupante da Pasta da 
Educação, o Ministério precisa ser 
desmontado para dar lugar a uma 
estrutura que deixa de ser prota-
gonista e se torna coadjuvante das 
políticas públicas. “Enxergo, para 
o MEC, uma tarefa essencial: reco-
locar o sistema de ensino básico e 
fundamental a serviço das pessoas 
e não como opção burocrática so-
branceira, que está acima, aos inte-
resses dos cidadãos, para perpetuar 
uma casta que se enquistou, se fe-
chou, no poder e que pretendia fa-
zer, das Instituições Republicanas, 
instrumentos para a sua hegemonia 
política.”

Vélez aposta numa política que 
retome as sadias propostas dos edu-
cadores da geração de Anísio Tei-
xeira, que enxergavam o sistema de 
ensino básico e fundamental como 
um serviço a ser oferecido pelos 
municípios, que iriam, aos poucos, 
formulando as leis que tornariam 
exequíveis as funções docentes. 
Anísio imaginava um modelo de 
escola construído nas comunida-
des.

A origem da desconfiança de 
Vélez com o que ele considera ser 
uma excessiva intromissão federal 
na Educação remonta às bases do 
seu pensamento. Ele é um estudio-
so das ideias do liberalismo clássi-

co e costuma citar Ruy Barbosa, o 
inglês John Locke, e os franceses 
Anne-Louise Germaine de Staël-
Holstein e Alexis de Tocqueville, 
para amparar suas ideias.

Na opinião de Vélez, a confi-
guração do antigo MEC tornou os 
brasileiros reféns de um sistema 
de ensino alheio às suas vidas e 
afinado com a tentativa de impor, 
à sociedade, uma doutrinação de 
índole cientificista e enquistada na 
ideologia marxista, travestida de 
“revolução cultural gramsciana”, 
com toda a coorte de invenções 
deletérias em matéria pedagógica 
como a educação de gênero, a dia-
lética do “nós contra eles” e uma 
reescrita da história em função dos 
interesses dos denominados “in-
telectuais orgânicos”, destinada a 
desmontar os valores tradicionais 
da nossa sociedade, no que tange à 
preservação da vida, da família, da 
religião, da cidadania, em suma, do 
patriotismo.

Vélez acredita que “todas as es-
colas deveriam ter Conselhos de 
Ética, que zelassem pela reta edu-
cação moral dos alunos. Não se tra-
ta de comitês de moralismo, nem 
de juntas de censura. Trata-se de 
institucionalizar a reflexão sobre 
matérias éticas e acerca da forma 
em que cada escola está correspon-
dendo a essa exigência.”

Aliás, em seu discurso de pos-
se, o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, destacou os desafios 
para o Brasil voltar a crescer nas 
áreas da economia, saúde, segu-
rança, educação e política externa. 
Ele reafirmou seu compromisso 
com o combate ao que denomina 
ideologia de gênero. “Vamos unir 
o nosso povo, valorizar a família, 
respeitar as religiões e nossa tra-
dição judaico-cristã, combater a 
ideologia de gênero, conservando 
os nossos valores. O Brasil volta-
rá a ser um país livre das amarras 
ideológicas.”

A educação também foi desta-
que no pronunciamento de Bolso-
naro. O presidente ressaltou que, 
para colocar em prática o projeto 
que a maioria do povo brasilei-
ro democraticamente escolheu, é 
preciso combater a ideologização 
das crianças e a desvirtuação dos 
direitos humanos, restabelecendo 
padrões éticos e morais, fazendo 
as reformas necessárias e desbu-
rocratizando o governo. “Vamos 
priorizar a educação básica, a 
educação das nossas crianças e 
adolescentes, que são o futuro do 
Brasil”.

Aliás, na sua posse, Vélez des-
tacou que a “nossa prioridade será 
a educação básica, com o desen-
volvimento de políticas públicas 
de combate – principalmente ao 
analfabetismo –, mas, também, de 
fortalecimento da educação em cre-
ches e escolas, de jovens e adultos, 
na educação especial de pessoas 
portadores de deficiências e na ges-
tão das escolas, para que os estu-
dantes concluam seus estudos no 
devido tempo”.

O novo ministro tem ressaltado, 
em seus pronunciamentos, que sua 
gestão estará focada em outros se-
tores educacionais essenciais para 
o desenvolvimento do Brasil, como 
o ensino profissional tecnológico, 
as pesquisas científicas e de exten-
são e a inovação tecnológica nas 
escolas e universidades, bem como 
no aperfeiçoamento de programas 
que incentivem o empreendedoris-
mo para a inserção no mercado de 
trabalho.

“Daremos atenção especial, tam-
bém, aos fundos de investimento 
em educação e ao ensino privado, 
para fortalecer a qualidade dos cur-
sos oferecidos”. Ele tem repetido 
que, nas universidades, pretende 
melhorar a gestão dos recursos para 
que haja estímulo às linhas de pes-
quisa científica e tecnológica que 
“irão fomentar políticas públicas 

de educação com qualidade. Há um 
compromisso assumido com o Bra-
sil e a educação de todos”.

Outro ponto para alcançar o su-
cesso da gestão, na avaliação do 
ministro, é a aplicação correta e 
eficaz dos recursos financeiros des-
tinados ao MEC, por meio da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), para a 
formação e valorização dos profes-
sores e profissionais da educação 
em geral, como gestores e técnicos.

Vélez enaltece, outrossim, a im-
portância do diálogo entre as redes 
estaduais e municipais de ensino, 
com o apoio da sociedade, para 
atender aos anseios da população 
brasileira na busca pela excelência 
na educação. “É preciso combater 
o que se denominou de ideologia 
de gênero, com a destruição de va-
lores culturais, da família, da igre-
ja, da própria educação e da vida 
social”. Para ele, pautas nocivas 
não serão mais aceitas e “vamos 
combater o marxismo cultural em 
instituições de educação básica e 
superior. O MEC não será um bazar 
de enriquecimento”.

Com um discurso eloquente, 
amparado em argumentações sóli-
das, lúcidas e inteligentes, e tendo 
em vista os interesses que julga 
os mais favoráveis para o desen-
volvimento, para a ordem e para o 
progresso da Educação do Brasil, 
Vélez trocou todos os ocupantes do 
MEC e nomeou talentos alinhados 
com a nova política educacional 
brasileira.

Esperemos que a educação se 
torne, a partir de agora, uma polí-
tica de Estado e não de Governo, 
como vinha ocorrendo, e, especial-
mente, nas gestões Lula-Dilma, 
quando o MEC e todos os seus se-
tores e cargos estiveram loteados e 
a serviço dos petistas e não da cau-
sa da Educação.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente universitário

Segundo pesquisa global Indús-
tria 4.0 da Price Waterhouse Coo-
pers (PwC), uma das maiores em-
presas de consultoria do mundo, os 
líderes globais do setor industrial 
pretendem investir 5% da sua re-
ceita anual na digitização de fun-
ções essenciais das cadeias vertical 
e horizontal de suas empresas, o 
que corresponde a um total de US$ 
907 bilhões até 2020.

A pesquisa revelou ainda que 
72% das organizações esperam ter 
nível avançado de digitização em 
até cinco anos. Isso porque traz vá-
rios benefícios para as instituições 
e seus clientes. Mas, antes de qual-
quer coisa, é importante entender o 
que é a digitização e como ela deve 
mudar os processos dentro da em-
presa.

Muita gente confunde digitiza-
ção com transformação digital, mas 
enquanto o último funciona como 
uma desmaterialização da empresa, 
como o Uber, por exemplo, a di-
gitização transforma os processos 
da organização no mais digital e 
automatizado possível. Por exem-
plo, tira do papel todo o processo 
de vendas, desde o pedido, discus-
são com o cliente à entrega, e passa 
para o ambiente digital.

Dentro do contexto da Indústria 
4.0, é o próximo estágio com rela-
ção à transformação que os recur-

sos digitais provocarão nas orga-
nizações. O objetivo é transformar 
todos esses dados em informações 
disponíveis de forma inteligente 
para, assim, tomar as melhores de-
cisões para os negócios.

Levando em conta esta realida-
de no cenário industrial, vemos que 
não é à toa que 69% das empresas 
que participaram da pesquisa da 
PwC pretendem desenvolver no-
vos produtos ou serviços digitais. A 
partir da digitização, é possível tor-
nar os processos mais rápidos, com 
menos erros e entregar um melhor 
serviço para o cliente, que passa a 
ter acesso a informações que antes 
era de posse apenas da organização.

O que acontece é que, hoje, o vo-
lume de dados e informações é tão 
alto que torna humanamente im-
possível absorver tudo e tomar de-
cisões de maneira inteligente para 
os negócios, requerendo algoritmos 
que ajudem a gerar insights para os 
gestores. Aí entram as ferramentas 
de Business Analytics, que estão 
perfeitamente inseridas dentro des-
se contexto de análises.

Outro ponto importante é que para 
preparar-se para tudo isso, tornar-se 
mais flexível e absorver melhor o 
que vem por aí no que diz respeito a 
novas tecnologias, inclusive digitiza-
ção, é mais do que mandatório uma 
infraestrutura adequada.

Foi inclusive pensando nis-
so que, recentemente, migramos 
70% dos sistemas da Termomeca-
nica, que é uma indústria que atua 
na transformação de cobre, para a 
nuvem. E já começamos a expe-
rimentar os resultados positivos, 
pois esse modelo, ao abrir cami-
nhos para a concepção de uma es-
trutura quase ilimitada, possibilita 
que o ambiente cresça conforme 
a demanda. Também passamos a 
contar com recursos exclusivos de 
redundância, o que permite não só 
acessá-los, mas também comparti-
lhá-los no sistema de gestão (SAP) 
por mais tempo.

Além disso, outra vantagem 
muito importante é o fato de que 
quanto maior é a oferta de compu-
tação e armazenamento na nuvem, 
mais em conta fica a migração. No 
nosso caso, para ilustrar, tivemos 
uma economia de 35% com a infra-
estrutura para suportar os sistemas.

É uma tendência natural que as 
organizações precisam estar aten-
tas, enquanto que empresas globais 
planejam investir US$ 907 bilhões, 
cerca de 5% das receitas, por ano 
na Indústria 4.0, apenas uma em 
cada dez empresas nacionais inves-
tem mais que 8% de suas receitas. 
O foco é nas tecnologias digitais, 
como sensores ou dispositivos de 
conectividade, software e aplica-

ções, treinamento de funcionários 
e na condução da mudança organi-
zacional.

Mas, para ter uma transformação 
dentro da empresa que seja eficaz, 
é preciso, antes de tudo, mudar a 
cultura empresarial, começando 
por deixar de pensar apenas nos 
ativos físicos, principalmente com 
relação à indústria.

Investir em coisas que não são ativos 
físicos é necessário para entrar neste ce-
nário de forma mais adequada. Treinar 
os funcionários, rever processos para 
tornar mais enxutos e automatizar sis-
temas são três atitudes necessárias para 
a empresa dar o passo inaugural no que 
diz respeito à digitização. Seguindo 
este mesmo pensamento, é essencial 
que todas as áreas da organização fa-
çam parte do processo para entender o 
cenário e as novas mudanças.

Uma preocupação que surge 
com a digitização é a segurança da 
informação. Com todas as informa-
ções importantes do meio digital, 
o cuidado deve ser dobrado, por 
isso, envolver todos no processo 
e treinar pessoas é essencial para 
evitar vazamento de dados. O pas-
so seguinte é pensar nas necessi-
dades do cliente, o que você pode 
oferecer para ele aquilo que ainda 
não oferece ou que o concorrente 
disponibiliza.

É a partir desse pensamento que 

você usa sua base de dados e infor-
mações para saber como satisfazer 
o cliente de forma mais automáti-
ca. O movimento precisa acontecer 
de trás pra frente, ou seja, primeiro 
ouvir o que ele precisa e quer para 
poder resolver através dos proces-
sos internos, além de identificar 
eventuais erros e falhas.

Antes, a indústria focava na au-
tomação individual de máquinas 
e processos; com a Indústria 4.0, 
o foco passou a ser na digitização 
end-to-end de todos os ativos físi-
cos e na integração de ecossistemas 
digitais com parceiros da cadeia de 
valor. Passou a sustentar os ganhos 
prometidos através da geração, 
análise e comunicação de dados 
que englobam diversas novas tec-
nologias para criar valor.

93% das empresas ao redor do 
mundo acreditam que, em cinco 
anos, dados serão essenciais para 
tomada de decisões, e a digitização 
é um dos caminhos para fazer me-
lhor uso desses dados. A empresa 
passa a aproveitar novos proces-
sos, sistemas, ferramentas e meios 
de colaboração, mudando a forma 
como atua e tornando os processos 
mais inteligentes.

q  Walter Sanches
Superintendente de TI da 

Termomecanica.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identifi cadas, por intermédio do 
presente instrumento, DECLARAM sua intenção de constituir uma 
instituição com as características abaixo especifi cadas: Denominação 
social: VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. Local da sede: São Paulo-SP. Capital inicial: 
R$15.000.000,00. Composição societária: - Controladores Diretos: 
PATRICK JAMES O’GRADY, CPF nº 004.469.547-05. Com participação 
de 50% das ações ON e 50% das ações PN. ALEXANDRE JADALLAH 
AOUDE, CPF nº 000.251.597-04. Com participação de 50% das ações 
ON e 50% das ações PN. As pessoas físicas abaixo identifi cadas, por 
intermédio do presente instrumento, DECLARAM, nos termos do art. 6º 
do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na VITREO 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.: 
PATRICK JAMES O’GRADY, CPF nº 004.469.547-05 - Diretor 
Presidente, EVERSON GONÇALVES RAMOS, CPF nº 045.496.557-55 
- Diretor de Operações. As pessoas físicas e jurídicas signatárias deste
instrumento ESCLARECEM que eventuais objeções à presente
declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias contados da data da
publicação desta, por meio formal em que os autores estejam
devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, 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 em São Paulo (GTSP). Avenida
Paulista, 1.804 - 5º andar. CEP 01310-922 - São Paulo-SP. Processo nº PE
136938. São Paulo, 10 de agosto de 2018. PATRICK JAMES O’GRADY,
ALEXANDRE JADALLAH AOUDE, EVERSON GONÇALVES RAMOS.

Emergentes têm o dobro de nem-
nem das economias avançadas
Segundo o FMI, 
dois em cada 
dez jovens não 
trabalham e  
nem estudam

De cada dez jovens de 15 
a 24 anos em países emer-
gentes, dois não estudam 
nem trabalham, os chamados 
nem-nem. Levantamento di-
vulgado nesta semana pelo 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) mostra os efei-
tos da ausência de políticas 
públicas que reduzem vul-
nerabilidades, fazendo com 
que os jovens dos países em 
desenvolvimento enfrentam 
dificuldades em concluir a 
escola e conseguir o primei-
ro emprego.

A proporção é o dobro da 
observada em economias 
avançadas, onde 10% da po-
pulação nessa faixa de idade 

estão na mesma condição. 
Segundo o FMI, a ausência 
dos jovens das escolas e do 
mercado de trabalho tem um 
efeito perverso no médio e 
no longo prazo, ao aumentar 
os conflitos sociais e reduzir 
o potencial de crescimento 
da economia.

De acordo com o relatório, 
a alta proporção de jovens 
sem estudar e trabalhar tem 
um efeito ainda mais perverso 
nos países em desenvolvimen-
to. Isso porque as economias 
emergentes dependem da en-
trada de jovens no mercado 
de trabalho para acelerarem o 
crescimento. A proporção de 
pessoas de 18 a 24 anos nos 
países em desenvolvimento 
chega a um terço da popula-
ção em idade ativa (que pode 
trabalhar), contra 15% nos pa-
íses desenvolvidos.

Sugestões

Para o FMI, a melhoria 
da educação é importante, 
mas não basta para aumentar 
a participação de jovens no 

mercado de trabalho. Apenas 
o investimento em ensino, 
aponta o relatório, levaria à 
existência de muitos jovens 
bens educados com dificul-
dades em encontrar emprego 
em economias emergentes e 
em desenvolvimento.

O FMI sugere três ações 
para diminuir a geração do 
Brasil:

Em primeiro lugar, reco-
menda a adoção de medidas 
que reduzam a desigualdade 
entre gêneros no mercado de 
trabalho. Cerca de 30% das 
jovens nos países emergen-
tes não trabalham nem estu-
dam, contra 15% dos jovens. 
O documento recomenda 
medidas de combate à discri-
minação contra mulheres no 
mercado de trabalho para au-
mentar a inserção das jovens 
na economia formal.

Em segundo lugar, suge-
re a desregulamentação do 
mercado de trabalho para 
aumentar a contratação de 
jovens. De acordo com o re-
latório, a regulamentação es-
trita do mercado de trabalho, 

diminuir as indenizações por 
demissões e estabelecer um 
salário mínimo não muito 
alto em relação ao salário 
médio da economia aumen-
tam as taxas de emprego 
entre jovens fora da escola, 
principalmente de mulheres 
jovens. De acordo com o 
FMI, nas províncias da In-
donésia que aumentaram o 
salário mínimo menos que 
outras, o desemprego entre 
os jovens caiu entre 1 e 1,5 
ponto percentual.

A última medida recomen-
dada pelo FMI é a abertura da 
economia em países emergen-
tes. Segundo o Fundo Mone-
tário, mercados mais dinâmi-
cos aumentam a concorrência 
e o empreendedorismo. Pela 
pesquisa, jovens sem acesso a 
capital e a crédito podem ter 
a abertura do próprio negó-
cio facilitada pela redução de 
custos administrativos e pela 
abertura ao mercado interna-
cional. Essa política aumen-
taria a taxa de participação de 
homens jovens no mercado de 
trabalho em até 5%.

De onde vem e para  
onde irá o R$ 1,3 tri

Ao dizer que a reforma da Previdência renderia uma 
economia de R$ 1,3 trilhão em dez anos, o ministro Paulo 
Guedes pode ter errado na conta, ter contado uma lorota 
aos investidores internacionais ou então ter anunciado a 
maior tungada já feita no bolso da população, de deixar o 
Plano Collor restrito ao juizado de pequenas causas.

Como Guedes, por sua formação e qualificação, não er-
raria nas contas, nem está em sua índole contar mentiras, 
resta a terceira opção. O que o ministro propõe é um corte 
médio anual de R$ 130 bilhões. Quem perderia essa fábula 
de dinheiro? Os privilegiados?

Pelas contas dos defensores da reforma, o déficit na 
Previdência dos militares somava, em 2018, R$ 40,5 bil-
hões até novembro. Pela média, fecharia o ano em R$ 44 
bilhões. Os servidores civis acumulavam déficit pouca 
coisa maior, de R$ 43 bilhões, o que daria R$ 47 bilhões 
ao final de dezembro.

Somados, R$ 91 bilhões. Assim, ainda que Paulo 
Guedes jogasse uma bomba arrasa quarteirão e abatesse 
ambos os déficits, sobrariam R$ 39 bilhões para serem 
arrecadados com os aposentados e pensionistas do Re-
gime Geral (aposentadoria média paga pelo INSS é de R$ 
1.271,00).

Os militares admitem sacrifícios, mas só na “segunda 
fase” da reforma… quem sabe em 2080. Ninguém imagina 
que o alto escalão do Judiciário abra mão de algo mais que 
migalhas (no Rio de Janeiro, em 2017, enquanto o funciona-
lismo ficava dois meses sem receber, juízes e desembarga-
dores tiveram adiantamento na véspera do Carnaval).

Sobrará para o aposentado do INSS e parte do funcio-
nalismo menos mobilizado. O destino do R$ 1,3 trilhão, 
porém, ninguém tem dúvidas: irá para o pagamento da 
dívida federal. É como jogar um copo d’água na areia; o 
pagamento de juros e amortizações somou mais de R$ 1 
trilhão apenas em 2018.

Sem recuperação
Como a coluna falou ontem, o MEC reduziria os danos 

à sua imagem e os prejuízos aos estudantes se assumisse 
logo os erros no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e 
adiasse o prazo de inscrição. O Ministério, porém, prefer-
iu seguir o roteiro completo da burocracia soberba.

No final da noite de quarta-feira, distribuiu nota em 
que afirmava que “durante o dia, em alguns momentos, 
foi registrada a lentidão do sistema em razão do enorme 
volume de acessos, que chegaram a 500 mil simultâneos 
(…) A recomendação da área técnica do MEC é que o es-
tudante com dificuldade de acesso atualize a página de in-
scrição antes de preencher os dados”.

Nesta quinta-feira, a realidade se impôs. Em nova nota, 
o MEC afirma, com benevolência, que “para garantir o 
acesso e a inscrição de todos os estudantes, o Ministério da 
Educação prorrogou as inscrições do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) até as 23h59 do próximo domingo, 27”.

Mas não vendeu barato a “derrota”: “O sistema está fun-
cionando de forma estável nesta quinta-feira, 24, e a lentidão 
eventualmente registrada resulta do volume massivo de aces-
sos simultâneos.” Mais uma vez, a culpa é do usuário.

Finalmente, admitiu o problema técnico, como a coluna 
já antecipara: “A partir desta quinta-feira, 24, a atualização 
das notas de corte só será feita à zero hora e não mais em 
quatro horários ao longo do dia (7h, 12h, 17h30 e 20h). A 
medida foi adotada para não prejudicar os estudantes que 
ainda não realizaram sua inscrição e melhorar o acesso 
devido ao alto tráfego existente.”

O resultado da seleção está mantido para segunda-feira, 
dia 28.

Esposa de César
Pode haver explicações técnicas para a limitação da Lei 

de Acesso à Informação e para a proposta do BC de ti-
rar da lista de alvos de lavagem de dinheiro os parentes 
de políticos. Mas, no momento, deixa a impressão que se 
trata de autossalvação.

Primogênito
Só para lembrar: além de Flávio, Bolsonaro tem outros 

dois filhos no baixo clero da política.

Rápidas
Neste domingo é comemorado o Dia Mundial de Com-

bate e Prevenção da Hanseníase, que motiva o Janeiro Roxo. 
As secretarias municipal e estadual de Saúde do Rio de Ja-
neiro realizam neste sábado, na Cinelândia, das 9h às 13h, 
ação com atendimento à população, orientação e distribuição 
de material sobre a doença *** A oficina infantil do Shop-
ping Grande Rio neste domingo será em ritmo de volta às 
aulas, com aula para montar um porta-lápis de embalagem de 
plástico. A partir das 16h *** A Comissão de Comércio Exte-
rior da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP) vai 
debater, no próximo dia 30, os desafios e as oportunidades 
para quem deseja fazer negócios com a China. Será das 9h às 
11h, na Alameda Itú, 852, São Paulo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
   Pelo presente Edital, ficam convocados todos os pro-

fessores da rede  FUTURO VIP  a comparecerem à Assem-
bleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de ja-
neiro de 2019, às 9h30 em primeira convocação, e às 10h 
em segunda e última, com qualquer número, no auditório 
do Sinpro-Rio, na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, para discutirem e deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia:

• Organização da mobilização dos professores com sa-
lários, INSS e FGTS atrasados.
• Dentre outras medidas de protesto e cobrança, ana-
lisar e deliberar sobre a conveniência de deflagrar movi-
mento de greve dos professores.

Esta convocação é feita nos termos da 
Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do  
Estatuto do Sindicato. 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

Proteção ambiental: muitas leis e pouca aplicação
Orçamentos 
não levaram ao 
estabelecimento 
de órgãos 
apropriados

A primeira avaliação glo-
bal do Estado de Direito 
Ambiental, divulgada nes-
sa quinta-feira, mostra que 
embora o número de leis e 
agências ambientais tenha 
aumentado de forma expo-

nencial em todo o mundo 
nas últimas quatro décadas, 
a fraca aplicação das leis é 
uma tendência que está agra-
vando os problemas ambien-
tais.

O novo relatório da ONU 
Meio Ambiente aponta que 
apesar de um aumento de 38 
vezes da legislação ambien-
tal em vigor desde 1972, a 
incapacidade de implemen-
tar e de fazer cumprir essas 
leis é um dos maiores desa-
fios para mitigar a mudança 
do clima, reduzir a poluição 
e evitar a perda generalizada 
de espécies e habitats, reve-

lou o relatório da ONU Meio 
Ambiente.

O relatório está sendo pu-
blicado em um momento cru-
cial, quando especialistas em 
clima e lideranças políticas e 
econômicas buscam enfrentar 
as devastadoras conclusões 
publicadas em outubro de 
2018 pelo Painel Intergover-
namental sobre Mudanças 
Climáticas, órgão das Nações 
Unidas, que instou ações ur-
gentes para transformar a eco-
nomia global a uma velocida-
de e escala “sem precedentes 
históricos”.

Para o relator especial da 

ONU sobre Direitos Huma-
nos e Meio Ambiente, David 
Boyd, este novo e convin-
cente relatório soluciona o 
mistério de entender por que 
problemas como a poluição, 
diminuição da biodiversi-
dade e mudança do clima 
persistem apesar da prolife-
ração de leis ambientais nas 
últimas décadas. “A menos 
que o Estado de Direito Am-
biental seja fortalecido, leis 
aparentemente rigorosas es-
tão fadadas a falhar e o di-
reito humano fundamental a 
um meio ambiente saudável 
não será usufruído.”

Eletrobras: Justiça 
do EUA encerra ação

A Eletrobras informou 
que o prazo para a apresen-
tação de recursos contra o 
acordo firmado entre a em-
presa e investidores, na Jus-
tiça dos Estados Unidos, foi 
encerrado “sem que tenha 
sido interposto nenhum re-
curso.”. “Em decorrência do 
trânsito em julgado da Class 
Action, o acordo já homolo-
gado adquire plena eficácia, 
não existindo mais nenhuma 
demanda judicial em curso 
contra a Eletrobras nos Esta-
dos Unidos, de conhecimen-
to da companhia”, informou 
a empresa por meio de nota.

Em dezembro do ano pas-
sado, a Eletrobras fechou um 
acordo envolvendo o paga-
mento de US$ 14,75 milhões 
(cerca de R$ 57 milhões) 
para encerrar uma ação cole-
tiva movida por investidores 
contra a empresa relaciona-

da a casos de corrupção des-
cobertos pelas investigações 
da Operação Lava Jato.

Exclusão de 
adimplentes do Refis

Projeto de Lei da Câmara 
proíbe que empresas “adim-
plentes e de boa-fé” sejam 
excluídas do Programa de 
Recuperação Fiscal (Refis). 
A regra vale mesmo que as 
parcelas pagas pelas pessoas 
jurídicas não sejam considera-
das suficientes para amortizar 
a dívida com a União. O PLC 
115/2018 foi aprovado em de-
zembro do ano passado pela 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) e está pronto 
para ser votado em Plenário. 
O Refis foi instituído em 2000 
para permitir a regularização 
de débitos com a Receita Fe-
deral, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e o Institu-
to Nacional do Seguro Social. 
De acordo com o programa, 

as parcelas a serem pagas 
são calculadas com base em 
percentuais da receita bruta 
mensal, sem a fixação de pra-
zo máximo para quitação da 
dívida.

Plano Brexit rígido 
preocupa a França 

O governo francês pre-
tende apresentar, no início 
de fevereiro, detalhes de um 
pacote de medidas de emer-
gência para proteger os inte-
resses de cidadãos e empresas 
em caso de um Brexit rígido, 
disse a ministra dos Assuntos 
Naturais, Nathalie Loiseau. 
“O tempo está correndo. Se 
não chegarmos a um acordo, 
seguiremos em frente com um 
Brexit sem acordo. Esta solu-
ção não é o que preferimos, 
mas estamos nos preparando 
para isso junto com a Co-
missão Europeia”, disse em 
declaração emitida após uma 
reunião semanal do gabinete.

Emergência em  
23 municípios

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), in-
formou nesta quinta-feira que 
publicou no Diário Oficial 
da União o reconhecimento 
federal de situação de emer-
gência em 23 municípios dos 
estados do Amazonas, Bahia, 
Ceará, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na, Sergipe e São Paulo. Se-
gundo a pasta, com a medida 
os entes já podem solicitar 
ajuda emergencial e recur-
sos da União. Na situação de 
emergência abrange sete ci-
dades do Rio Grande do Sul 
atingidas pelas fortes chuvas 
que causaram danos físicos 
e econômicos na região. 
São elas: Alegrete, Quaraí e 
Rosário do Sul (chuvas in-
tensas); Dom Pedrito e São 
Francisco de Assis (enxur-
radas); Gentil (Granizo); e 
Uruguaiana (Vendaval).
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Estranho procedimento
A Mesa Diretora do 

Legislativo carioca, sob 
o comando do vereador 
Jorge Felippe, determinou 
o cancelamento de algu-
mas notas de empenho, 
sem contudo informar os 
nomes das empresas e os 
motivos da suspensão do 
pagamento.

Duas das notas têm 
valores milionários, a PL 
001, de 13 de janeiro de 
2017, de R$ 15,332 mi-
lhões; e a outra, a PL 002, 
de 13 de janeiro de 2017, de R$ 2,706 milhões. As notas 
estavam mais de um ano na gaveta de um poderoso che-
fão da Câmara Municipal do Rio.

Contrato prorrogado
O presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador 

Jorge Felippe, ordenou a prorrogação do contrato com 
a empresa Lucjor Comércio e Serviços, no valor de R$ 
2,124 milhões, visando à locação, sob o regime de em-
preitada global, de equipamentos reprográficos digitais, 
com manutenção preventiva e corretiva.

Ensino superior
O então governador em exercício Francisco Dornelles 

enviou ao presidente em exercício da Alerj, deputado An-
dré Ceciliano, mensagem propondo a reestruturação da 
carreira de docente do ensino superior, com definições 
claras do trabalho em regime integral e dedicação ex-
clusiva na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A 
mensagem aprovada pelo Legislativo fluminense refere-
se, inclusive, ao vencimento base dos docentes.

Plano Diretor de Niterói
O prefeito em exercício de 

Niterói (RJ), vereador Paulo 
Bagueira, sancionou o Plano 
Diretor da cidade, fruto de 16 
audiências públicas, da Con-
ferência das Cidades, de reu-
niões do Conselho Municipal 
de Políticas Urbanas e de um 
diagnóstico feito pela Funda-
ção Getúlio Vargas.

A Prefeitura deve começar 
a implementar os programas 
do Plano ainda neste primeiro 
semestre de 2019, e dele cons-
tam o Programa Niterói mais 
Verde, o Projeto Orla, o Pro-
jeto Niterói de Bicicleta e o 
Programa Região Oceânica Sustentável, além de abordar 
questões relacionadas aos polos de desenvolvimento eco-
nômico e desenvolvimento econômico criativo.

Ainda não foram definidas as fontes de recursos para 
custear os programas e projetos, mas o então prefeito Ro-
drigo Neves disse, em meados do segundo semestre do 
ano passado, que pretendia investir R$ 500 milhões na 
modernização da cidade.

Conselho de Educação
A Câmara Municipal de São Gonçalo, município da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, aprovou projeto 
polêmico: eleição direta para a direção das escolas da rede 
municipal de ensino. O projeto é do vereador Prof. Pau-
lo, que representa o Legislativo no Conselho Municipal de 
Educação de São Gonçalo. A notícia agradou os membros 
do conselho, que acreditam que haverá uma maior partici-
pação dos professores e dos pais de alunos na melhoria das 
condições e qualidades do ensino nas escolas gonçalenses.

Darcy Ribeiro
É da autoria do deputado Carlos Minc projeto aprova-

do pelo Legislativo fluminense que declara patrimônio 
histórico, cultural imaterial do Estado do Rio o Instituto 
Brasileiro de Audiovisual – Escola de Cinema Darcy Ri-
beiro, no Centro Histórico do Rio, como centro de refer-
ência na formação e produção audiovisual, cultural e 
Artístico de Educação e Inclusão Social. O antropólogo 
Darcy Ribeiro foi fundador da Universidade de Brasília, 
chefe da Casa Civil de João Goulart, vice-governador e 
secretário de Educação do Rio de Janeiro.

Opportunity
O Rioprevidência vendeu ao Opportunity Fundo de In-

vestimentos três imóveis no Flamengo, no Rio, pelo preço 
de R$ 77 milhões. Há mais de um ano que o Fundo Úni-
co de Previdência Social fluminense vem se desfazendo 
de seus imóveis para fazer caixa. Ainda não se sabe se o 
governador Wilson Witzel vai mexer nesses contratos de 
alienação de imóveis dos últimos meses do Governo Pe-
zão, que depois de preso foi substituído pelo vice Francisco 
Dornelles.

Deficientes visuais
Projeto do deputado não reeleito Átila Nunes determi-

na que os cursos de informática, lan houses, cyber cafés 
e estabelecimentos congêneres disponibilizem, ao menos, 
um computador que permita ser utilizado por deficientes 
visuais.

Prefeito de Niterói,
Paulo Bagueira

Vereador Jorge Felippe

Anglo American produziu mais no ano passado
A produção de cobre do 

conglomerado britânico An-
glo American atingiu uma 
máxima em cinco anos e sua 
produção geral no último tri-
mestre de 2018 avançou 7% 
após mudanças operacionais 
que aumentaram a eficiên-
cia, comunicou a empresa 
nesta quinta-feira. 

A Anglo American ago-
ra tem a licença necessária 
para impulsionar a atividade 
na mina no Brasil. O gui-
dance de produção para o 
Minas-Rio (extração, bene-
ficiamento e transporte du-

toviário de minério de ferro, 
com capacidade de produção 
de 26,5 milhões de tonela-
das por ano) em 2019 é de 
18 milhões a 20 milhões de 
toneladas depois que a mina 
produziu 200 mil toneladas 
no último trimestre de 2018. 
O Minas-Rio tem sua mina 
em Conceição do Mato Den-
tro, Minas Gerais, e a unida-
de de beneficiamento no mu-
nicípio mineiro de Alvorada 
de Minas. 

A alta na produção de co-
bre —de 23% contra o mes-
mo trimestre do ano anterior 

e a maior desde o final de 
2013— mais do que com-
pensou uma queda de 13% 
na produção de minério de 
ferro na África do Sul, de-
vido a problemas de infraes-
trutura, informou a agência 
Reuters.

Em 2018, a Anglo Ameri-
can superou seus principais 
pares, impulsionada em par-
te por suas perspectivas para 
o cobre, um metal com um 
papel importante a desempe-
nhar em uma economia mais 
eletrificada.

O CEO da empresa, Mark 

Cutifani, disse que o foco 
contínuo em “melhorias de 
eficiência e produtividade” 
impulsionou a produção.

O aumento total de 7% 
diminuiu o impacto da inter-
rupção em Minas-Rio, onde 
as operações foram retoma-
das em dezembro, após me-
ses de interrupção devido a 
um vazamento.

No Brasil, o grupo mine-
rador possui também uma 
planta de níquel em Nique-
lândia, a Codemin, no estado 
de Goiás. 

Renault confirma renúncia de Ghosn 
e muda conselho de  administração

O conselho de adminis-
tração da Renault se reuniu 
em assembleia nesta quinta-
feira para discutir as novas 
diretrizes na fabricante fran-
cesa. A empresa confirmou 
a  renúncia de Carlos Ghosn 
à presidência e ao cargo de 
CEO. A reunião foi presidida 
por Philippe Lagayette, con-
sultor externo. Além de não 
citar Ghosn no comunicado 
sobre o conselho, a Renault 
não agradeceu o  executivo 
por toda a sua história no 
comando da empresa, como 
normalmente acontece nos 
casos de aposentadoria.

O conselho escolheu o Je-
an-Dominique Senard como 
novo diretor, elegendo-o 
como presidente do conse-
lho. Também foi nomeado 
Thierry Bolloré para o cargo 
de CEO. A partir de agora, 
o CEO coordenará as ativi-

dades da Aliança (como é 
chamada a parceria entre a 
Renault e a Nissan) no cam-
po operacional, sob a autori-
dade do presidente.

De  acordo com o que foi 
decidido, além de todas as 
funções normalmente as-
sumidas pelo presidente do 
conselho, o novo represen-
tante deverá avaliar e, se 
necessário, alterar a go-
vernança da Renault, prin-
cipalmente para assegurar 
a transição para a nova 
estrutura. “Ele apresenta-
rá suas propostas sobre a 
evolução da governança 
no conselho de adminis-
tração antes da próxima 
assembleia geral dos acio-
nistas”, explicou a fabri-
cante em comunicado.

O conselho de adminis-
tração da Renault  disse que 
deseja supervisionar ativa-

mente o funcionamento da 
Aliança e decidiu confiar ao 
seu presidente a plena res-
ponsabilidade da pilotagem 
da Aliança em nome da Re-
nault, em conjunto com o 
CEO.

“O presidente do con-
selho de administração da 
Renault será o principal in-
terlocutor do parceiro japo-
nês e dos outros parceiros 
da Aliança, para qualquer 
discussão sobre a organiza-
ção e a evolução da Aliança. 
Ele submeterá ao conselho 
de administração qualquer 
novo acordo da Aliança que 
lhe pareça benéfico ao futuro 
da Renault. Ele será o princi-
pal representante da Renault 
nos órgãos de direção da 
Aliança e na Nissan, quando 
a Renault tiver um direito de 
proposta”, esclareceu o co-
municado.

Trajetória secular

Produzindo automóveis 
desde 1898, o grupo Renault 
está presente em 134 países, 
tendo vendido quase 3,9 mi-
lhões de veículos em 2018. 
O Grupo emprega atualmen-
te mais de 180.000 colabo-
radores, tem 36 unidades 
industriais e 12.700 pontos 
de venda espalhados pelo 
mundo.

Para responder aos gran-
des desafios tecnológicos do 
futuro e manter sua estraté-
gia de crescimento rentável, 
o grupo se apoia no desen-
volvimento internacional, 
na complementariedade de 
suas cinco marcas (Renault, 
Dacia, Renault Samsung 
Motors, Alpine e LADA), 
nos veículos elétricos e em 
sua inigualável aliança com 
a Nissan e a Mitsubishi. 

VIGODENT S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF Nº 33.425.331/0001-22 - NIRE 33.3.0009587-0

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data, Horário e Local: Aos 
26/12/2018, às 08h, na sede social da Vigodent S.A. Indústria e Comércio (“Cia.”), 
com sede na Rua Pesqueira, nº 26, Bonsucesso, no Rio de Janeiro/RJ. Presen-
ça: acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme as-
sinatura no Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença de Acionistas 
da Cia. (Anexo I) e o Diretor Geral e Financeiro da Cia., o Sr. Hugo Vianna Albu-
querque Ribeiro. Ata da Assembleia: de forma sumária, conforme faculta o §3º, 
do Art. 130, da Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações. Mesa: Sr. George 
Pikielny foi indicado como Presidente da Mesa, o qual indicou a mim, Hugo Vian-
na Albuquerque Ribeiro, como Secretário. Convocação e publicação: foram 
dispensadas, conforme faculta o §4º, do Art.124, da Lei nº 6.404/76. Ordem do 
dia: deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da 
Cia. e fixação da remuneração global anual dos administradores. Deliberações:
As acionistas da Cia., por unanimidade, decidiram reeleger para os cargos de 
membros do Conselho de Administração da Cia. os Srs. (a) Werner Mannsche-
del, cidadão alemão, administrador de empresas, casado, portador do Passa-
porte Alemão nº 704611447, residente e domiciliado em Käthe-Kollwitz-Weg 23, 
89129 Langenau, Alemanha, que ocupará o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração; (b) Sr. Mahrle Gerhard Helmuth, cidadão suíço, casado, ad-
ministrador de empresas, portador do Passaporte Suíço nº F2206897, residente 
e domiciliado em Saentisstrasse 29, 9030 Abtwil, Suíça, o qual ocupará o cargo 
de Vice Presidente do Conselho de Administração; e (c) Martin Schaufelberger,
cidadão suíço, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Su-
íço nº X3080482, residente e domiciliado em Lindenweg 2, 8872 Weesen, Suiça. 
Nos termos do Art. 9º do Estatuto Social da Cia., os membros do Conselho de 
Administração são ora reeleitos para ocupar seus respectivos cargos pelo prazo 
de 3 anos, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento e 
deverão permanecer em seus cargos até a respectiva Assembleia Geral a ser 
realizada em 2021. Os membros do Conselho de Administração permanecem 
devidamente investidos em seus cargos de acordo com os respectivos Termos 
de Posse, que integram a presente Ata como “Anexo II” e serão lavrados em livro 
próprio, bem como serão arquivados na sede da Cia.. As acionistas fixaram a 
remuneração global anual dos administradores da Cia. em R$71.601,60, caben-
do ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição entre tais 
membros do Conselho de Administração e Diretores da Cia.. Os administradores 
que forem empregados da Cia. ou de empresas do mesmo grupo econômico 
da Cia. não receberão qualquer remuneração adicional, visto já receberem sua 
remuneração por meio de seus salários. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. 
Presentes: Acionistas: Coltene Holding AG (p.p. George Pikielny) e Coltène/
Whaledent AG (p.p. George Pikielny); e o Diretor Geral da Cia., Sr. Hugo Vianna 
Albuquerque Ribeiro. A presente é cópia da Ata lavrada em livro próprio da Cia.. 
Rio de Janeiro, 26/12/2018. Presidente - George Pikielny. Secretário - Hugo 
Vianna Albuquerque Ribeiro. Jucerja nº 3490992, em 23/01/19. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

VIGODENT S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 33.425.331/0001-22 - NIRE 33.3.00.095.87-0

Ata da Reunião do Conselho de Administração. Data, Horário e Local:
Aos 26/12/2018, às 10h, na sede social da Vigodent S.A. Indústria e Comércio 
(“Cia.”), na Rua Pesqueira, nº 26, Bonsucesso, CEP 21041-150, no Rio de Ja-
neiro/RJ. Presença: totalidade dos membros do Conselho de Administração, 
Sr. George Pikielny e Sr. Hugo Vianna Albuquerque Ribeiro. Mesa: Sr. George 
Pikielny foi indicado como Presidente da Mesa, o qual indicou a mim, Hugo 
Vianna Albuquerque Ribeiro, como Secretário. Convocação e publicação:
dispensada a convocação, nos termos do Art.16 do Estatuto Social da Cia., 
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Ad-
ministração da Cia. e/ou dos seus procuradores, devidamente constituídos. 
Ordem do dia: deliberar acerca da reeleição dos atuais membros da Diretoria 
da Cia. Deliberações: os membros do Conselho de Administração da Cia., por 
unanimidade, aprovam, desde já, a reeleição dos atuais membros da Diretoria, 
a saber: os Srs. (a) Hugo Vianna Albuquerque Ribeiro, brasileiro, casado, 
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10357224-4-IFP/RJ, CPF/
MF nº 069.777.087-78, residente e domiciliado na Estrada União Indústria, 
nº 9153, apto.101, Residencial Jacarandás, Itaipava, em Petrópolis/RJ, para 
ocupar os cargos de Diretor Geral e Financeiro da Cia.; e (b) George Pikielny,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 2.160.786-2, emitida por SSP/SP, CPF/MF nº 004.756.538-15, 
com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 243, Conj. 72, Itaim Bibi, CEP 
04534-010, em São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem designa-
ção específica da Cia.. Nos termos do Art.9º do Estatuto Social da Cia., os 
membros da Diretoria são ora reeleitos para ocupar seus respectivos cargos 
pelo prazo de 3 anos, contados a partir da data de assinatura do presente 
instrumento, e deverão permanecer em seus cargos até a respectiva RCA a 
ser realizada em 2021. Os membros da Diretoria permanecem devidamente 
investidos em seus cargos de acordo com os respectivos Termos de Posse, 
que integram a presente Ata como “Anexo I” e serão lavrados em livro próprio, 
os quais serão arquivados na sede da Cia.. Lavratura e Leitura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos 
presentes e assinada. A presente é cópia da Ata lavrada em livro próprio da 
Cia.. Rio de Janeiro, 26/12/2018. George Pikielny - Presidente; Hugo Vian-
na Albuquerque Ribeiro - Secretário. Conselheiros: Werner Mannschedel, 
p.p. George Pikielny; Mahrle Gerhard Helmuth, p.p. George Pikielny; Martin
Schaufelberger, p.p. George Pikielny. Jucerja nº 3490987, em 23/01/19. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PARNAÍBA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 15.439.528/0001-39 - NIRE 33.3.0030231-0

ATA DE AGE REALIZADA EM 18/12/18
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida

no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
1. Data, hora e local: Aos 18/12/18, às 13h, na sede social da Parnaíba
Participações S.A. (“Cia.”), localizada na Praia de Botafogo, 501, bl. I, sala
701, parte, Botafogo, RJ. 2. Convocação e presença: Dispensadas as for-
malidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Cia. e do art.
124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista 
a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da
Cia. 3. Mesa: Presidente: Lino Lopes Cançado; e Secretária: Mônica Ta-
vares Bussière. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital
social da Cia., por considerá-lo excessivo; (ii) a alteração do caput do art. 5º 
do estatuto social da Cia.; e (iii) a consolidação do estatuto social da Cia..
5. Deliberações: Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas, 
por unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações: (i)
Tendo em vista julgarem ser excessivo o atual capital social da Cia. em
relação ao desenvolvimento de suas atividades futuras, os acionistas deli-
beraram e aprovaram, com fundamento no art. 173 da Lei 6.404/76, reduzir
o capital social da Cia. em R$35.117.494,22, mediante o cancelamento de
35.117.494 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, devidamen-
te canceladas e o valor correspondente será restituído, em moeda corrente
nacional, proporcionalmente à participação dos acionistas no capital social
da Cia. da seguinte forma: (i) o montante de R$17.558.747,11, referente à
parte do valor a que faz jus a acionista Eneva S.A., CNPJ 04.423.567/0001-
21; e (ii) R$17.558.747,11, referente à parte do valor a que faz jus a acio-
nista Eneva Participações S.A., CNPJ 15.379.168/0001-27; e (ii) Em razão
da redução do capital e do consequente cancelamento de ações aprova-
dos, o capital social da Cia. passa dos atuais R$48.485.913,10, dividido em
48.485.913 ações ordinárias, para R$13.368.418,88 dividido em 13.368.418 
ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, com a consequente al-
teração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Cap. II - Capital Social: “Art. 5º - O capital
social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$13.368.418,88
dividido em 13.368.418 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
(iii) Ficam os Diretores da Cia. autorizados a praticar todos e quaisquer atos 
necessários à formalização da redução de capital social e cancelamento de
ações ora aprovadas, inclusive e especialmente a publicação da presente
ata no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil, nos termos do art. 174 da Lei
das S.A.; e (iv) Por fim, tendo em vista as deliberações acima, aprovar a
consolidação do estatuto social da Cia., na forma constante do Anexo I à
presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi ofere-
cida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifes-
tou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a 
qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas:
Presidente: Lino Lopes Cançado, Secretária: Mônica Tavares Bussière.
Acionista: Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.. RJ, 18/12/18. Mônica
Tavares Bussière - Secretária.
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DIÁRIO
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

Klabin JBS

As ações do Banco do Brasil terminaram cotadas a R$ 
48,95, com baixa de 0,51%. Dois indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações das Lojas Americanas terminaram cotadas a 
R$ 20,30, com alta de 1,50%. Dois indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações da Gol terminaram cotadas em R$ 23,27 e com 
valorização de 0,26%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações da B2W terminaram cotadas a R$ 45,33 com 
valorização de 1,98%. Dois indicadores semanais mostram 
mercado vendido. 

As ações da Klabin terminaram cotadas a R$ 3,18 com 
valorização de 0,32%. Dois indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações da JBS terminaram cotadas a R$ 14,35 com 
valorização de 1,92%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

BCE prevê crescimento lento na Zona do Euro
O crescimento da zona do 

euro deverá ser mais fraco 
que o previsto por causa da 
desaceleração da China e o 
Brexit. A afirmação foi feita 
nesta quinta-feira pelo presi-
dente do Banco Central Eu-
ropeu (BCE), Mario Draghi. 
A economia da região está 
atravessando a sua maior de-
saceleração em meia década, 
levantando questões sobre 
se o BCE vai conseguir ele-
var as taxas de juros pela 
primeira vez em uma déca-
da no final deste ano, assim 
como indicam as orientações 
atuais.

O BCE manteve nes-
ta quinta-feira inalterada 
taxa de juros e política mo-
netária da região, mas os 
comentários de Draghi ali-
mentaram apostas do mer-
cado de que a autoridade 
monetária acabará adiando 
um aperto monetário ou 
mesmo poderá reduzir o 

custo de empréstimos.
“Os riscos em torno das 

perspectivas de crescimento 
da zona do euro são baixis-
tas devido à persistência de 
incertezas”, disse Draghi em 
entrevista coletiva, citando 
disputas comerciais e geopo-
líticas, além da volatilidade 
nos mercados emergentes. 
“O ímpeto de crescimento 
de curto prazo provavelmen-
te será mais fraco do que o 
esperado anteriormente”, 
acrescentou.

Apesar de citar riscos 
crescentes, Draghi, apresen-
tou razões para não mudar 
a orientação do banco agora 
dada a força do mercado de 
trabalho da região e o au-
mento dos salários, que ele 
apontou como fator de ajuda 
para elevar a inflação no mé-
dio prazo.

“O principal fator a ava-
liar é a persistência da in-
certeza”, disse ele, acres-

centando estar confiante de 
que essas incertezas - que 
vão desde o resultado do 
Brexit até a desaceleração 
da China e o protecionis-
mo comercial - estão sendo 
abordadas. “O Conselho 
Administrativo terá mais 
tempo para avaliar se todos 
esses fatores de risco afeta-
ram a confiança e teremos 
outra discussão em março, 
quando também teremos as 
novas projeções (de cresci-
mento).”

Com a decisão desta quin-
ta-feira, a taxa do BCE sobre 
os depósitos bancários, que 
atualmente é sua principal 
ferramenta de taxa de ju-
ros, permanece em -0,40%. 
A principal taxa de refinan-
ciamento, que determina o 
custo do crédito na econo-
mia, permaneceu em 0,00 
por cento, enquanto a taxa 
de empréstimo - a taxa de 
empréstimo de emergência 

para os bancos - continuou 
em 0,25%.

Programa de títulos

Depois de encerrar seu 
programa de compra de 
2,6 trilhões de euros em 
títulos há apenas algu-
mas semanas, o BCE in-
formou que ainda espera 
manter os juros em mí-
nimas históricas “até” ao 
verão (no hemisfério nor-
te), mantendo sua antiga 
orientação, mesmo com 
o mercado prevendo que 
a autoridade monetária 
deve adiar o movimento.

Os investidores agora 
apostam em um aumento de 
juros apenas em meados de 
2020, enquanto uma pesqui-
sa da Reuters com econo-
mistas previu que a primei-
ra elevação em quase uma 
década deve acontecer no 
quarto trimestre.

Governos locais da  
China emitiram  
menos bônus em 2018

A emissão de bônus pe-
los governos locais da Chi-
na teve ligeira queda no ano 
passado, e o nível de dívidas 
ficou dentro da faixa razo-
ável, de acordo com dados 
oficiais divulgados em um 
comunicado nesta quinta-
feira pelo Ministério das Fi-
nanças.

As autoridades locais 
arrecadaram um total de 
4,17 trilhões de yuans 
(US$ 613,51 bilhões) 
através da emissão de bô-
nus em 2018, uma queda 
ante os 4,36 trilhões de 
yuans em 2017, informou 
a agência Xinhua. O sal-
do de dívidas ficou em 
18,39 trilhões de yuans no 
fim do ano passado, muito 
abaixo do limite oficial de 
21 trilhões de yuans.

“Os indicadores de dívi-
das dos governos locais da 
China ficaram no geral den-
tro da faixa razoável, e o ris-
co foi controlável no geral”, 
disse Hao Lei, subchefe do 
departamento orçamentário 
do Ministério das Finanças 

durante coletiva de impren-
sa.

A taxa de dívidas locais 
foi de 76,6% no ano passa-
do, muito abaixo da linha de 
advertência internacional de 
100% a 120%, enquanto a 
proporção total de dívidas do 
governo, levando em conta o 
governo central, situou-se 
em 37%, também longe do 
nível de 60% estabelecido 
pela União Europeia.

A China controlará rigoro-
samente os riscos em bônus e 
dívidas implícitas dos gover-
nos locais enquanto financia-
rá projetos de infraestrutura e 
de áreas fracas fixadas, disse 
Hao. As autoridades cen-
trais assinaram 1,39 trilhão 
de yuans em bônus para os 
governos locais antes do pra-
zo, respondendo por 63% do 
total da nova cota de dívidas 
em 2018. A emissão de bô-
nus deve ser completada até 
setembro e será usada para fi-
nanciar os projetos sob cons-
trução e outros grandes proje-
tos de transporte, conservação 
da água e proteção ambiental.

Apoio dos EUA a Guaidó eleva 
títulos da Venezuela e da PDVSA 

Os títulos em dólar do 
governo da Venezuela e da 
estatal petroleira PDVSA 
tiveram valorização nesta 
quinta-feira. O apoio dos 
Estados Unidos ao líder 
da oposição Juan Guaidó 
alimentou as expectativas 
de investidores de uma 
mudança no país. O título 
de 2035 da PDVSA subiu 
1,5 centavo, atingindo o 
nível mais forte em nove 
meses.

O título soberano de 2024 
da Venezuela denominado 
em dólares avançou 0,5 cen-
tavo, depois de saltar mais 
de 4 centavos na quarta-fei-
ra. Ele está agora no nível 
mais elevado desde 2017, 
época em que foi anunciada 
a reestruturação da dívida.

O governo e empresas es-
tatais devem mais de US$ 
8 bilhões em juros e princi-
pal em meio ao colapso da 
economia do país. Os títu-
los soberanos da Venezuela 

com vencimento em 2024 ou 
depois têm sido negociados 
a menos de metade de seu 
valor de face desde o final 
de 2014.

Guaidó se declarou pre-
sidente interino na quarta-
feira, ganhando o apoio de 
Washington e de partes da 
América Latina, o que fez 
com que o presidente Nico-
lás Maduro, no cargo desde 
2013, rompesse as relações 
com os EUA.

O governo de Maduro co-
meçou a suspender gradual-
mente os pagamentos de ju-
ros sobre cerca de 50 bilhões 
de dólares em dívida públi-
ca em 2017, em um esforço 
para poupar dólares. “Pela 
primeira vez existe a sensa-
ção de que há pressão tanto 
de fora quanto de dentro do 
país”, disse David Nietlis-
pach, da Pala Asset Mana-
gement, cuja empresa detém 
tanto títulos soberanos quan-
to da PDVSA.

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.379.168/0001-27 - NIRE nº 33.3.0030216-6

Ata de AGE realizada em 18/12/18. (Lavrada sob a forma de sumário de 
acordo com a autorização contida no §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76). 1.
Data, hora e local: Aos 18/12/18, às 14h, na sede social da Cia., localizada 
na Praia de Botafogo, 501, bl. I, sala 701, parte, Botafogo. 2. Convocação e 
presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Es-
tatuto Social da Cia. e do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista representando 
a totalidade do capital social da Cia. 3. Mesa: Presidente: Lino Lopes Can-
çado; e Secretária: Mônica Tavares Bussière. 4. Ordem do dia: Deliberar 
sobre: (i) a redução do capital social da Cia., por considerá-lo excessivo; (ii) 
a alteração do caput do Art. 5º do estatuto social da Cia.; e (iii) a consolida-
ção do estatuto social da Cia. 5. Deliberações: Após análise da matéria da 
ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade de votos e sem reservas, as 
seguintes deliberações: (i) Tendo em vista julgar ser excessivo o atual capi-
tal social da Cia. em relação ao desenvolvimento de suas atividades futuras, 
o único acionista deliberou e aprovou, com fundamento no art. 173 da Lei
6.404/76, reduzir o capital social da Cia. em R$17.558.747,11, mediante o
cancelamento de 17.558.747 ações ON e sem valor nominal, devidamente
canceladas e o montante de R$17.558.747,11, referente ao valor a que faz
jus a única acionista Eneva S.A., CNPJ nº 04.423.567/0001-21, em virtude
da redução de capital ora aprovada, será restituído à referida acionista pela
Cia., em moeda corrente nacional; e (ii) Em razão da redução do capital
e do consequente cancelamento de ações aprovados, o capital social da
Cia. passa dos atuais R$297.263.271,61, dividido em 297.263.271 ações
ordinárias, para R$279.704.524,50 dividido em 279.704.524 ações ON, e
sem valor nominal, com a consequente alteração do caput do Art. 5º do Es-
tatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Capítulo II - Capital Social: “Art. 5º - O capital social da Cia., totalmente
subscrito e integralizado, é de R$279.704.524,50 dividido em 279.704.524
ações ON e sem valor nominal.” (iii) Ficam os Diretores da Cia. autorizados
a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da redução
de capital social e cancelamento de ações ora aprovadas, inclusive e espe-
cialmente a publicação da presente ata no DOERJ e no jornal Monitor Mer-
cantil, nos termos do Art. 174 da Lei das S.A.; e (iv) Por fim, tendo em vista
as deliberações acima, aprovar a consolidação do estatuto social da Cia.,
na forma constante do Anexo I à presente ata. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os
trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. 7. Assinaturas: Presidente: Lino Lopes Cançado,
Secretária: Mônica Tavares Bussière. Acionista: Eneva S.A. RJ, 18/12/18.
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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.

JUÍZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, 
extraídos dos autos da Ação de CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA - EXECUÇÃO, movida por GUSA 

EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA em face de 
SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO e CONSULTEP 

– CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 
processo nº 0364067-68.2015.8.19.0001, na forma abaixo:

A Dra. ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juiz da Vara acima, FAZ 
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados 
especialmente a SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO 
e CONSULTEP – CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES, que em 06/02/19, às 13:00 hs., no Átrio do 
Fórum do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga nº 115, térreo, hall 
dos elevadores, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá 
acima da avaliação, não havendo licitantes no dia 13/02/19, no 
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 
§ único do NCPC, os imóveis registrados no 7º RGI, matrículas 
nº 10498-2-U (sala 1433), nº 10499-2-V (sala 1434), nº 10500-2-
V (sala 1435) e nº 10502-2-R (sala 1437), Av. Marechal Câmara 
nº 160 salas 1433 / 1434 / 1435 e 1437 – Centro - RJ, avaliação 
em 12/06/2018: sala 1433 – R$ 1.300.000,00 / sala 1434 – R$ 
1.300.000,00 / sala 1435 – R$ 550.000,00 / sala 1437 - R$ 
700.000,00. Perfazendo o total de R$3.850.000,00. Conforme
decisão de fls. 500/501 item 2 – foi fixado preço mínimo 
no primeiro leilão em 70% (setenta por cento) do valor da 
avaliação dos imóveis, e 50% (cinquenta por cento) no 
segundo leilão. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim 
como informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista, ou a 
prazo de até quinze dias mediante caução de 30% de sinal, 5% 
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação 
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro 
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo 
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 15/01/19. Eu, Gisele Fernandes Magalhães 
Albuquerque, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) 
Dra. ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juíza de Direito.

TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
Subsidiária Integral da Concessionária Porto Novo S.A.

CNPJ/MF nº 18.281.769/0001-90 - NIRE 33.3.0030788-5
Ata da AGE: 1. Data, Hora e Local: No dia 07/12/18, às 11h, na sede da 
Cia., na Av. Rodrigues Alves, 455, Gamboa/RJ. 2. Convocação: Dispensa-
da a publicação do Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, §4º, 
da Lei 6.404/76. 3. Presença: Presença da única Acionista, Concessionária 
Porto Novo S.A., conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 
4. Composição da Mesa: Eduardo Lázaro Freire Villa Nova, Presidente;
Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Secretário; 5. Ordem do Dia:
5.1) Aumento do Capital Social da Cia., mediante a capitalização de AFACs. 
6. Deliberações: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas
em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade dos presen-
tes, as seguintes deliberações: 6.1) Aprovar o aumento de Capital Social da
Cia., mediante a capitalização de AFACs, efetuada em 2016, no montante
de R$13.230.000,00, passando o Capital Social de R$47.044.770,00 para
R$60.274.770,00, mediante emissão de 13.230.000 ações ordinárias, to-
das nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,00
por ação, conforme boletim de subscrição que fica arquivado na sede da
Cia.; 6.2) Alterar o Art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 5º - O Capital Social da Cia., totalmente subscrito e
integralizado é de R$60.274.770,00, dividido em 60.274.770 ações ordiná-
rias, todas nominativas e sem valor nominal”. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a AGE, lavrada a presente Ata que, após
lida, discutida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, que constitu-
íram o quórum necessário para a validade das deliberações objeto desta As-
sembleia Geral. 8. Assinaturas: Mesa: Eduardo Lázaro Freire Villa Nova,
Presidente da Mesa; e Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Secre-
tário; Acionista: Concessionária Porto Novo S.A.. RJ, 07/12/18. Jucerja em
22/01/2019 sob o nº 3489575. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Meio eletrônico já paga 34% do consumo das família 
Transações via 
pagamentos 
móveis podem 
alcançar  US$ 1 
trilhão este ano

Uma em cada quatro fin-
techs brasileiras tem atuação 
em meios de pagamento. 
Cerca de 34% do consumo 
das famílias já é feito por 
meio eletrônico. Pagamen-
tos pelo celular, por apro-
ximação, por sorriso e até 
ir embora da loja sem nem 
passar pelo caixa já são re-
alidade no país. Estima-se 
que, em 2019, US$ 1 trilhão 
seja transacionado via meios 
de pagamentos móveis. 

Em 2018,o BTG Pactu-
al criou o programa de po-
tencialização de startups, o 
boostLAB , que já acolheu  
sete fintechs. O programa  
está com inscrições abertas 
para a sua terceira edição. 
Interessados podem acessar 
o endereço eletrônico http://
www.boostlab.com.br e se 
inscrever até 15 de fevereiro. 

Um estudo do programa 
boostLAB,  intitulado “As 
tendências de meios de pa-
gamento no Brasil em 2019”, 
mostra que das 422 fintechs 
que existem no país cerca de 
114 atuam em meios de pa-
gamento. O ano passado foi  
especial para essas fintechs. 

Dos cinco unicórnios brasi-
leiros anunciados em 2018, 
três são empresas de meios 
de pagamento: NuBank, Pa-
gSeguro e Stone.

“O valor investido em 
private deals (liderados por 
anjos, fundos e empresas) 
em fintechs de meios de pa-
gamento aumentou mais de 
sete vezes em três anos, indo 
de R$ 203 milhões em 2016 
para o recorde de R$ 1,5 bi-
lhão em 2018”,cita o estudo 
do BTG Pactual.

O mercado brasileiro é 
marcado por quatro carac-
terísticas bem específicas: 
concentração bancária (82% 
das operações de crédito são 
provenientes de cinco ban-
cos); desbancarização (30% 
da população não tem aces-
so formal a serviços bancá-
rios). em outros mercados 
emergentes, os números são 
de 16% (China) e 14% (Ín-
dia); População conectada 
( 57% das transações já são 
feitas online); Regulamenta-
ção (Banco Central aberto ao 
dialogo).

A atuação das fintechs de 
meios de pagamento se divi-
de de maneira praticamente 
igual entre os três principais 
subsetores: emissores, ad-
quirentes/ subadquirentes e 
carteiras digitais (e-wallets). 
No mundo, a fintech de 
meios de pagamento mais 
valiosa é a Ant Financial, 
empresa afiliada do grupo 
chinês Alibaba. Está avalia-
da em US$ 60 bilhões. Em 

segundo lugar vem a Square, 
baseada em São Francisco, 
Califórnia, avaliada em US$ 
20 bilhões.

Frederico Pompeu, sócio 
responsável pelo boostLAB 
explicou ao MONITOR 
MERCANTIL como funcio-
na o programa:

Qual a carteira de finte-
chs do BTG?

-Até o momento, 12 star-
tups já passaram pelo pro-
grama. Destas, 7 são finte-
chs (Finpass / Líber Capital / 
ZigPay / BXBlue / E-Wally / 
Nexoos e Virtus Pay).

Qual a maior dificulda-
de desses empreendedo-
res?

- As dificuldades normal-
mente variam de acordo com 
o tamanho e segmento das 
scale-ups. Os desafiam vão 
desde marketing/branding, 
passando por cultura/enga-
jamento, além de abertura de 
mercado e crescimento.

O que o boostLAB  tem 
de inovador ?

- O programa destaca-se 
pela dedicação exclusiva de 
um sócio do banco e pelo 
intenso envolvimento do 
Senior Management da ins-
tituição nas mentorias. Além 
disso, conta também  com a 
parceria com a ACE Startups 
e o Google Launchpad, que 
tem extensa rede de mento-
res. Além disso, o boostLAB 
convidou um grupo sênior 

de mentores para gerar ne-
gócios e abrir mercado para 
as startups. Entre eles, estão: 
André Iase (CEO Estapar), 
Claudio Galeazzi (Ex CEO 
GPA e BRFoods), Florian 
Bartunek (CIO Constella-
tion), Joel Rennó (Sócio e 
CFO da OLX), Mark Mal-
letz (Sócio BTG e professor 
da Harvard Business Scho-
ol), Otávio Araújo (CFO 
da Dotz), Sônia Hess (Ex 
CEO Dudalina), Stelleo Tol-
da (COO mercado Livre), 
entre muitos outros. A lista 
completa de mentorias está 
disponível via site boostlab. 
Por fim, por ser um progra-
ma dedicado a um número 
pequeno de empresas, o pro-
grama torna-se muito mais 
exclusivo e pro business 
pros empreendedores.

Qual a linha de finan-
ciamento oferecida pelo 
banco ao segmento de fin-
techs?

- Não há nenhum aporte 
ou empréstimo de recursos 
financeiros à empresa. Nada 
impede, contudo, que ao fi-
nal do programa, sujeito à 
eventual decisão mútua do 
empreendedor e de deter-
minado veículo de investi-
mento do BTG Pactual nesse 
sentido, seja negociado entre 
tais partes um investimen-
to na empresa. Ademais, a 
maior parte das fintechs que 
passaram pelo programa 
acabaram fazendo negócios 
com o banco através de li-

Fred Pompeu: ‘O número de startups é proporcional à 
quantidade de desafios existentes no país’

nhas de crédito para suas 
plataformas.

Como o banco desenha o 
futuro das fintechs no Brasil?

- Como divulgado em 
nosso relatório de Tendên-
cias de Meios de Pagamento, 
é difícil responder qual será 
o modelo vencedor. O núme-
ro de startups é proporcio-
nal à quantidade de desafios 
existentes no país. Se setores 
como o de aquirência pare-
cem mais próximos da con-
solidação, com dois players 

importantes já tendo reali-
zado até mesmo realizado 
IPOs, ainda há oportunida-
des em áreas como as cartei-
ras digitais e novos formatos 
de pagamento. A população 
altamente desbancarizada e 
a grande concentração em 
poucos grandes players são 
apenas alguns dos fatores 
que podem tanto servir de 
barreira quanto de estímulo 
ao desenvolvimento de no-
vas oportunidades de negó-
cios. Modelos a ser seguidos 
não faltam.

Banco Central lança ‘Din’, o assistente virtual para o cidadão
O Banco Central lançou, 

nesta quinta-feira, o Din, seu 
assistente virtual de aten-
dimento ao cidadão (Chat 
Bot). O programa pode ser 
acessado pela página do Re-
gistrato (extrato do registro 
de informações). Nesta pri-
meira fase, o Din já pode 
auxiliar o cidadão a consul-
tar relatórios sobre dívidas, 
contas e investimentos, ope-
rações de câmbio, e outros 

relacionamentos que possui 
com instituições financeiras. 

Segundo o BC, o Din evo-
luirá “em breve” para ajudar 
com outros assuntos que 
envolvam o cidadão e a ins-
tituição. A versão inicial da 
ferramenta também ajuda o 
cidadão a consultar certidão 
de que não possui nenhum 
relacionamento com ins-
tituições financeiras, para 
comprovar, por exemplo, hi-

possuficiência financeira, ne-
cessária para receber finan-
ciamento estudantil e para 
ter acesso à justiça gratuita.
Cerca de um terço dos pe-
didos de informação enca-
minhados ao BC são sobre 
os relatórios disponíveis no 
Registrato. O novo canal 
de comunicação tem como 
objetivo facilitar o acesso 
do cidadão às suas informa-
ções. A vantagem do assis-

tente virtual é que a intera-
ção pode ser feita a qualquer 
momento, 24 horas por dia, 
inclusive nos fins de sema-
na, e a resposta é imediata.

Inteligência Virtual
O Din funciona mediante 
conversa guiada, utilizando 
tecnologias de inteligência 
artificial e machine learning 
((aprendizado de máquina). 
A iniciativa está alinhada à 
estratégia do Banco Central 

de utilizar as inovações tec-
nológicas para a melhoria 
de seus serviços ao cidadão. 
Inicialmente, o assistente foi 
desenvolvido para propiciar 
uma melhor experiência de 
uso em computadores pesso-
ais (desktops).

Segundo o Banco Central, 
caso o usuário ainda tenha 
dúvidas sobre a aplicação 
do programa, ele pode entrar 
em contato com os canais 

de atendimento tradicionais 
do BC, por meio do telefo-
ne 145 ou pelo site da ins-
tituição (www.bcb.gov.
br), em “Fale conosco”. O 
MONITOR MERCANTIL 
testou nesta quinta-feira o 
programa e verificou que 
a aplicação do sistema é 
amigável. Verifique abaixo 
a tela que aparece assim 
que o usuário faz uma bus-
ca do Din no site do BC.




