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Brasil tem quase 700
barragens de alto risco
Acidente em 
Brumadinho  
derruba Vale na  
Bolsa de Nova York

A Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) disse nesta sex-
ta-feira que há 14 barragens de alto 
risco com altos danos associados, 
cujo uso é de rejeitos de mineração. 
O levantamento estava na lista de 
publicações da entidade a serem 
divulgadas nos próximos dias e foi 
precipitada pelo rompimento da 
barragem da Vale em Brumadinho 
(MG).

Em todo Brasil, são 695 barra-
gens cadastradas que apresentam 
categoria de alto risco, associado 

com danos em potencial, ou seja, 
todas correm riscos de sofrer algum 
tipo de ruptura, que podem ocasio-
nar danos ambientais, humanos, fi-
nanceiros e materiais, distribuídas 
por quantidade e por tipo.

A pesquisa aponta que existem 
22.920 barragens registradas e cata-
logadas no país (dados de 2016). Mas 
a maioria – 18.551 barragens – estão 
sem qualquer informação sobre os 
riscos e danos potenciais que o rom-
pimento pode causar. Levantamento 
mais recente, de 2017, elevou a con-
tagem de barragens catalogadas para 
24.080. Os dados foram extraídos do 
Sistema Nacional de Informações so-
bre Segurança de Barragens (Snisb), 
criado em 2010.

O rompimento da barragem em 
Brumadinho repercutiu nas ações 
da Vale na Bolsa de Nova York 
(Nyse). Os papéis lideraram as ne-
gociações nesta sexta-feira, com 

movimentação de US$ 157 mi-
lhões, sete vezes mais que a média 
dos últimos seis meses.

As ações tiveram a quarta maior 
queda entre os títulos negociados 
na Nyse, com perda de 8,08%, para 
US$ 13,60. O valor de mercado da 
Vale caiu para US$ 70,7 bilhões, 
perda de US$ 6 bilhões em relação 
a quinta-feira. A Bolsa de São Paulo 
não funcionou devido ao feriado de 
fundação da cidade. Analistas acre-
ditam que a B3 (antiga Bovespa) 
iniciará a semana com instabilidade.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais, o re-
jeito que vazou da Mina Córrego 
do Feijão atingiu o Rio Paraopeba 
às 15h50. A lama pode alcançar o 
rio São Francisco se nada for feito, 
alerta o membro da coordenação 
Nacional do Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB), Joceli 
Jaison Andrioli. Página 3

No primeiro momento, 182 resgatados e 150 desaparecidos
Em entrevista coletiva no início 

da noite, o presidente da Vale, Fá-
bio Schvartsman, disse que a maio-
ria das vítimas do rompimento da 
barragem, em Brumadinho, é de 
funcionários da empresa. 

“Nós ainda não sabemos o que 
aconteceu. Ainda é muito cedo para 
termos essa informação”, disse o 
presidente, ao ser questionado so-
bre as causas do acidente. Segundo 
Schvartsman, cerca de 300 pessoas 
trabalhavam no local no momento 
do acidente. De acordo com ele, 

aproximadamente 100 pessoas fo-
ram localizadas. Ele disse que a 
empresa montou um gabinete de 
crise e presta assistência às vítimas.

Até o fechamento desta edição, 
no entanto, o prefeito de Bruma-
dinho, Avimar de Melo Barcelos 
(PV), conhecido como Nenen da 
Asa, informara que sete corpos fo-
ram encontrados após o rompimen-
to da barragem.

O governo de Minas Gerais con-
firmou a informação e disse que as 
vítimas ainda não tinham sido identi-

ficadas. Foi divulgada uma lista com 
182 nomes de pessoas resgatadas com 
vida, e havia cerca de 150 desapareci-
dos com vínculo com a empresa Vale.

O prefeito fez críticas à Vale: 
“Claro que a gente sabe que a Vale 
é a grande responsável pelo proble-
ma, apesar de ela passar por inspe-
toria, por auditoria periódica, essa 
barragem jamais poderia se rom-
per. Tem a fiscalização também de 
Brumadinho, apesar que a maioria 
que fiscaliza na verdade é atribui-
ção do estado”.

Reprodução/TV Globo)

Maduro diz estar disposto  
a conversar com Guaidó

O presidente da Venezuela, Nico-
lás Maduro, disse nesta sexta-feira 
estar disposto a encontrar com o 
autoproclamado presidente interino, 
Juan Guaidó, e demais líderes oposi-
cionistas. Ele disse que está aberto ao 
diálogo e à negociação. Para Madu-
ro, há um esforço da direita para der-
rubar seu governo de forma violenta.

Em entrevista coletiva, concedi-
da no Palácio Miraflores, sede do 
governo, Maduro disse ser um “de-
mocrata” e “homem da palavra”.

“Se eu tiver que ir falar com ele 
(Juan Guaidó), eu estou pronto por-
que eu acredito na verdade, eu sou 
um democrata, eu sou um homem 
de palavra, espero que mais cedo 

ou mais tarde a oposição saia do 
caminho do extremismo e se abra 
ao diálogo sincero”, afirmou.

Há dois dias, Juan Guaidó se au-
toproclamou presidente interino da 
Venezuela. A iniciativa obteve apoio 
do Brasil, dos Estados Unidos, da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA), além de vá-
rios países individualmente.

O impasse na Venezuela perma-
nece, pois Maduro não reconhece a 
legitimidade de Guaidó, agravando 
a crise política, econômica e huma-
nitária no país. Os Estados Unidos 
informaram que vão enviar US$ 20 
milhões para ajudar a população.

FMI diz que atraso nas 
reformas põe em risco o 
crescimento da AL

O Congresso Nacional precisa 
aprovar as reformas estruturais, 
como a da Previdência, para redu-
zir o déficit público e assegurar a 
sustentabilidade da dívida do go-
verno, disse o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) em relatório di-
vulgado nesta sexta-feira. O fundo 
sugeriu que a falta de avanços na 
aprovação da reforma da Previdên-
cia e no reequilíbrio das contas pú-
blicas pode agravar os riscos para a 
economia do país e reduzir o cres-
cimento da América Latina.

Há duas semanas, o fundo ele-
vou de 2,4% para 2,5% a previsão 
de crescimento para a economia 
brasileira em 2019. Em compensa-
ção, o órgão diminuiu de 2,3% para 
2,2% a estimativa para 2020. O 
FMI elogiou a agenda de reformas 
do governo, mas informou que as 
projeções de crescimento só serão 
alcançadas caso as medidas avan-
cem.

“A agenda reformista pró-mer-
cado da nova administração ajudou 
a impulsionar a confiança no am-
biente de negócios e a melhorar as 
projeções de crescimento de curto 
prazo. As prioridades-chave são 
reformar o sistema de Previdência 
e reduzir o déficit orçamentário 

para assegurar a sustentabilidade 
da dívida pública”, destacou o do-
cumento.

O FMI classificou a não aprova-
ção das reformas estruturais como 
um dos principais riscos para a eco-
nomia latino-americana em 2019, 
junto com as eleições gerais na 
Argentina e um possível aumento 
de gastos públicos pelo governo 
recém-empossado no México.

“No Brasil, a confiança do mer-
cado pode deteriorar-se com a falta 
de progresso nas reformas da Pre-
vidência ou na consolidação fiscal. 
O ambiente de negócios no México 
pode ser afetado se o papel do se-
tor público na economia se expan-
dir, se a posição fiscal se deteriorar 
ou se houver retrocessos no novo 
pacto comercial com os Estados 
Unidos e o Canadá. Na Argentina, 
as eleições gerais em 2019 podem 
reduzir o apetite para reformas”, 
destacou o fundo em nota.

O FMI projeta crescimento de 
2% para a economia da América 
Latina em 2019 e 2,5% em 2020. 
Segundo o fundo, essa expansão 
está bem abaixo de economias 
emergentes em outras regiões do 
planeta.

Trump dá trégua 
de 3 semanas  
na paralisação  
do governo

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, chegou a um 
acordo com os líderes do Congres-
so para encerrar temporariamente a 
paralisação do governo americano. 
O pacto prevê a destinação de re-
cursos para financiar a administra-
ção federal por três semanas, en-
quanto a Casa Branca e o Partido 
Democrata continuarão negociando 
os fundos para o muro no México.

“Estou muito orgulhoso de anun-
ciar o fim do shutdown e a rea-
bertura do governo federal”, disse 
Trump na Casa Branca. “Apresen-
taremos uma nova proposta para a 
segurança de nossas fronteiras, e a 
realização do muro deve ser parte 
da solução”, acrescentou.

O presidente lembrou que tinha 
a opção de declarar emergência 
nacional, “mas não quis usar desta 
vez”. “Espero que seja desnecessá-
rio”, ameaçou, porém.

O governo está paralisado desde 
22 de dezembro – o shutdown mais 
longo da história –, e cerca de 800 mil 
funcionários federais estão sem rece-
ber salário. Trump exige que o Orça-
mento preveja US$ 5,7 bilhões para 
levantar o muro contra imigrantes, 
mas os democratas, que dominam a 
Câmara, rejeitam a ideia.

A paralisação causou nesta sex-
ta-feira o fechamento do aeroporto 
de La Guardia, em Nova York, e 
atrasos na malha aérea dos EUA.

Beto Richa é preso 
por corrupção em 
concessão  
de rodovias

Policiais federais prenderam 
nesta sexta-feira o ex-governador 
do Paraná, Beto Richa (PSDB) por 
suspeitas de corrupção, lavagem de 
dinheiro e associação criminosa na 
concessão de rodovias estaduais.

Autorizado pelo juiz federal 
substituto Paulo Sérgio Ribeiro, 
da 23ª Vara Federal de Curitiba, o 
mandado de prisão preventiva foi 
cumprido por volta das 7 horas 
da manhã. Esta é a segunda vez 
que Richa é preso no espaço de 
quatro meses.

No pedido de prisão do ex-
governador, o Ministério Público 
Federal (MPF) afirma que o ex-di-
retor do Departamento de Estradas 
e Rodagens do Paraná (DER-PR) 
revelou, em depoimento, que Ri-
cha se beneficiou de “irregulari-
dades nos contratos de concessão 
rodoviária no Paraná”. De acordo 
com o MPF, a investigação revelou 
que André Richa, filho do ex-go-
vernador, foi beneficiado com pelo 
menos R$ 2,5 milhões com recur-
sos recebidos em dinheiro vivo, 
que foram usados para a aquisição 
de, pelo menos, três imóveis regis-
trados em nome de uma empresa 
pertencente à mulher do ex-gover-
nador, Fernanda Richa.

O juiz Paulo Sérgio Ribeiro tam-
bém autorizou a prisão preventiva 
de Dirceu Pupo Ferreira, contador 
da empresa da ex-primeira dama. 
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Dias atrás, passando pelo 
feed do LinkedIn, encontrei 
o post de um amigo, funda-
dor de um projeto de imen-
so sucesso, que me chamou 
a atenção. Na realidade, o 
ponto era imagem, em que 
ele aparecia palestrando em 
uma sala de aula – até ai tudo 
bem, acho extraordinário le-
var bons exemplos e referên-
cias do mercado para adoles-
centes que ainda especulam 
seus sonhos – mas o princi-
pal estava na mensagem. Ele 
contava que tinha ido cons-
cientizar os jovens do ensino 
médio sobre a importância 
de empreender.

Na era do excesso de 
informação, do status, do 
ser, em que o “importante” 
é o número de seguidores 
nas mídias socias, like nos 
posts, o cargo no cartão 
de visitas, no LinkedIn, o 
stories sequencial de uma 
agenda tomada de reuni-
ões intercaladas por foto 
de café e macbook e men-
sagens motivacionais, esta-
mos criando um estereótipo 
muito distorcido do suces-
so. Pior que isso: estamos 
atribuindo ao empreende-
dorismo o caminho para 
isso.

Ser “founder and CEO” é 
a bola da vez. Não precisa 
ter um CNPJ, se, no Linke-
din, o sujeito já se intitula 
fundador e presidente de um 
projeto mirabolante. Pior 
ainda são aqueles casos dos 
centenas de cursos e pales-
tras sobre lições de empre-

endedorismo e receitas do 
sucesso, de “professores” 
e “mentores” sem o princi-
pal: uma bagagem real de 
uma jornada empreendedo-
ra – não necessariamente de 
sucesso, porque o empreen-
dedorismo da vida real, na 
minha opinião, é essa jor-
nada dura, ácida, corrosiva 
de embarcar em um sonho, 
acreditar e dar duro por um 
projeto, passar perrengue 
financeiro, lidar com ges-
tão de pessoas, pivotar dia 
e noite seus projetos, ver o 
mercado descredibilizar seu 
sonho, tomar doses diárias 
de verdade, resetar e forta-
lecer sua resiliência. E não 
necessariamente vender sua 
startup unicórnio no final 
do dia para algum fundo 
chinês.

E, na realidade, está aí 
o meu incômodo. A versão 
gourmet que é vendida do 
empreendedorismo não é 
real. Meu desconforto vem 
da injustiça do caminho rá-
pido e quase único possível 

para o sucesso. As mídias 
sociais só contam o suces-
so e reforçam esse concei-
to. As histórias de fracasso, 
que, infelizmente, represen-
tam a grande maioria, são 
varridas para debaixo do 
tapete. E então apresenta-
mos às novas gerações, que 
já nascem tomadas por uma 
carga imensa de ansiedade, 
esse caminho do glamour, 
dinheiro e poder do empre-
endedorismo.

Sou empreendedora e 
quero ter muito mais ami-
gos e colegas nessa jorna-
da. Não quero desmotivar 
ninguém, pelo contrário: só 
quero que possamos des-
construir a ideia do glamour 
irreal de empreender e en-
tender que existem muitos 
outros caminhos para o 
sucesso. O drive, na reali-
dade, não deve ser criar sua 
empresa, e sim esse conjun-
to de ações, motivações e 
sonhos que compõe nosso 
real propósito.

Está tudo bem se o seu 
sucesso for ser funcionário 
público, levar uma jornada 
intensa em uma consultoria 
norte-americana, ser um es-
portista profissional ou ser 
mãe. No final das contas, 
sucesso é realização. En-
tão, empreender deveria ser 
nossa coragem de assumir, 
encarar e viver nossas pró-
prias jornadas. Aí sim, va-
mos juntos empreender.

q  Laís Macedo
CEO do Lide Futuro.
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Já se vão algumas dé-
cadas das primeiras ve-
zes que ouvimos falar 
de agentes públicos que 
embolsam parte dos salá-
rios daqueles que contra-
tavam como assessores. 
Apesar de criminosa, a 
atividade pouco ou nada 
influenciou na punição de 
suas excelências que, na 
maioria das vezes, foram 
alijadas do poder por ir-
regularidades ou crimes 
tidos como de maior po-
tencial.

São públicos casos de 
vereadores, deputados, 
prefeitos e até governa-
dores que assim proce-
deram ao longo de suas 
carreiras e, mesmo com 
a reputação manchada, 
continuaram em seus 
postos. Agora surge o 
problema do deputado 
estadual e senador elei-
to Flávio Bolsonaro, que 
traz igualmente as ca-
racterísticas da divisão 
de salários, popularmen-
te conhecida como “ra-
chadinha” ou “rachid”.

O parlamentar deveria 
se apressar nos esclareci-
mentos, não pelo caso em 
si, mas por sua condição 
de filho do presidente da 
República que chegou 
ao poder nos braços do 
povo com propostas mo-
ralizantes e até o corpo 
manchado pelo próprio 
sangue derramado no 
atentado sofrido em cam-
panha.

A cada dia que passa 
sem a devida informação 
e comprovação do que 
realmente houve, infeliz-
mente, aumenta a ameaça 

de contaminar o governo 
do pai e dar força aos 
seus ferozes adversários, 
por mais desgastados e 
incriminados que estes 
possam ser.

Mesmo existindo ou-
tros 27 políticos cariocas 
(deputados e ex-depu-
tados estaduais) com o 
problema, e a maioria 
deles movimentando so-
mas maiores que as do 
seu gabinete, a situação 
de Flávio é diferente, 
porque nenhum deles é 
filho do presidente. Des-
de Roma Antiga, cita-se 
que a mulher do impe-
rador, além de honesta, 
tem de parecer hones-
ta. Reservados tempo e 
espaço, situação seme-
lhante tem o filho do go-
vernante, especialmente 
nas condições da polêmi-
ca família  Bolsonaro.

Urge o esclarecimen-
to. Flávio Bolsonaro, 
ativo e polêmico parla-
mentar, deve, melhor do 
que ninguém, saber se 
errou ou não. Convicto 
dos atos praticados, o 
melhor a fazer é colocar 
toda a questão a públi-
co e, através da trans-
parência, buscar salvar 
a própria reputação e 
não fazer mais ruído que 
possa atingir o governo 

do pai.
A política é altamente 

dinâmica e impiedosa. O 
ex-presidente Fernando 
Collor caiu por causa de 
uma Fiat Elba, que não 
foi comprada com dinhei-
ro público, mas pela via 
irregular com cheques de 
laranjas. A desgraça de 
José Dirceu, Lula, Dilma 
e dos petistas começou no 
flagrante de propina de 
Valdomiro Diniz, homem 
de confiança da Casa 
Civil da Presidência da 
República, assim como, 
muitas outras crises deri-
varam de pequenos acon-
tecimentos.

O melhor remédio é 
a transparência, o reco-
nhecimento de erros (se 
houver) com o respecti-
vo pedido de desculpas. 
Só a verdade, por mais 
incômoda que possa ser, 
acompanhada de docu-
mentos e justificativas, 
será capaz evitar desgas-
tes e crises. Esperar que 
terceiros ou órgãos de 
fiscalização identifiquem 
a irregularidade é opção 
muito perigosa e irrever-
sível, pois a indefinição 
gera desgaste e pode levar 
à crise política que todos 
sabemos como começa, 
mas ninguém é capaz de 
prever como pode termi-
nar.

q  Dirceu Cardoso 
Gonçalves

Tenente PM, é dirigente da 
Associação de   

Assistência Social dos 
Policiais Militares de São 

Paulo (Aspomil).
aspomilpm@terra.com.br

Pra você, cercada dessa 
ignorância social raivosa 
que infesta a coletividade, 
debatendo essas propostas 
superficiais que não buscam 
as raízes dos problemas so-
ciais e pretendem “combatê-
las” de forma que, claramen-
te, vão agravá-las.

Por exemplo, criando 
mais universidades do crime 
(penitenciárias) em vez de 
buscar os porquês de tanta 
criminalidade – crimes de 
Estado, constitucionais, con-
tra a maioria da população, 
negando direitos, condições 
de moradia, de educação, de 
alimentação, de informação, 
criando miséria, pobreza, 
ignorância e desinformação, 
deixando as comunicações 
do país sob controle empre-
sarial, mantendo áreas de 
exclusão social onde o mas-
sacre publicitário-midiático 
cria desejos compulsivos de 
consumo, como valor social 
e pessoal, onde não há con-
dições econômicas pra isso, 
praticamente convocando ao 
crime milhares e milhares de 
jovens, adolescentes, adultos 
e crianças.

Tratando superficialmen-
te de todos os temas, apelan-
do pra termos sonoros como 

“família”, “Deus”, “pátria”, 
longe de apresentar propos-
tas sinceras, profundas e re-
alizáveis no sentido de solu-
cionar os graves problemas 
permanentes através dos 
tempos e de governos que 
servem aos poderes econô-
micos.

Não se trata de “comba-
ter” esse ou aquele candi-
dato, mas sim de pensar em 
formas de sociedade onde 
não exista gente como lixo, 
abandonados sociais, igno-
rância e miséria, onde não 
exista a exploração desu-
mana que força milhões e 
se apertarem em transportes 
públicos torturantes, várias 
horas por dia. Onde não 
haja mendicância ou doen-
ças sem atendimento. Onde 
não se produzam desabri-
gados sociais, os chamados 
moradores de rua. Onde não 
se veja o constrangedor – e 
revelador – contraste entre 
a riqueza ostensiva e indife-
rente de poucos e as condi-
ções miseráveis de dar ver-
gonha a qualquer sociedade 
que se proponha humana.

Essas discussões eleito-
rais, grosseiras, agressivas, 
conflituosas, são uma indu-
ção à superficialidade que 

se aproveita da ignorância 
implantada estrategicamente 
por uma educação parcial – 
empresarista e enquadrado-
ra. Essas discussões grotes-
cas, insultuosas, violentas, 
são programações sociais, 
imposições midiáticas, jogo 
de ilusão, como faz a mão do 
mágico, que chama a aten-
ção enquanto a outra age e 
faz o truque.

A outra mão é o mercado 
financeiro, o poder econô-
mico que submete o Estado 
e faz de tudo pra impedir a 
sociedade de ser solidária, 
harmônica, com prioridade 
no ser humano, de verda-
de, onde seja um escânda-
lo a existência de miséria e 
abandono, da fome, do de-
sabrigo, da ignorância, da 
desinformação, com tantas 

condições reais, tecnológi-
cas, de produção e distribui-
ção, relativamente simples e 
de baixo custo.

Uma população bem ali-
mentada, instruída, infor-
mada, tem muito melhor 
condição de decidir a forma 
social mais justa, equilibrada 
e harmônica. Uma sociedade 
onde as crianças – todas, 
como prioridade – recebam 
uma formação amorosa, de-
senvolvam suas aptidões 
de acordo com a índole e 
as vocações de cada uma 
e tenham estimulado o de-
senvolvimento do senso de 
justiça, da capacidade refle-
xiva, na criação de valores 
mais humanos. Uma educa-
ção centrada não no mercado 
de trabalho, mas na harmo-
nia social. Assim se cons-
trói uma coletividade menos 
grosseira, no caminho da 
evolução planetária.

Quando essa harmonia 
for o objetivo da existência 
coletiva, não é difícil imagi-
nar o nível de criminalidade, 
se é que haverá algum. Mas 
é preciso perceber que essa 
desarmonia, essas brigas, 
discussões brutais, são pro-
dução estratégica dos labora-
tórios de pensamento que se 

utilizam de muitas formas, 
mas sobretudo da mídia, pra 
implantar, induzir essa dis-
córdia dispersiva que passa 
longe de atingir a estrutura 
social que se alimenta de to-
das as mazelas sociais, que 
precisa mesmo de miséria e 
ignorância, de superficiali-
dade mental, de alienação, 
de confrontos inumeráveis, 
coletivos e pessoais.

Não é à toa a deturpação de 
significado de várias palavras 
tidas pelo poder verdadeiro, 
muito acima das marione-
tes políticas que distraem a 
atenção do público, como 
palavras subversivas. Assim, 
“radical”, ir às raízes, procu-
rar as causas mais profun-
das, refletir sobre as fontes 
verdadeiras dos problemas, 
aprofundar o pensamento, 
passou a significar “agressi-
vo”, “intolerante”, “violento”, 
“extremista”. “Individualista” 
passou a ser “egoísta”, “criati-
vo” é “empreendedor”, “soli-
dariedade” agora é “empatia” 
(eca, parece nome de doença 
do fígado).

É preciso não estranhar a 
superficialidade, a agressivi-
dade, a competitividade, os 
confrontos. São produções 
sociais, induções, deforma-

ções, condicionamentos, 
enfim, uma “condução de 
gado” muitíssimo bem mon-
tada na estrutura social que 
ainda persistirá muito tem-
po, enquanto outras formas 
de pensamento, de relacio-
namento, de valores sociais 
fermentam como embriões 
invisíveis por aí, invisíveis 
mas não inativos, ao con-
trário, extremamente con-
taminantes. Desenvolvendo 
formas de se relacionar, de 
existir, criando relações so-
lidárias e cooperativas. O 
processo, como eu disse, é 
planetário, permanente, as 
mutações se fazem por gera-
ções e gerações.

A busca da harmonia so-
cial começa da busca de 
harmonia pessoal, na busca 
de harmonia nas nossas re-
lações com o mundo. Não 
posso transformar a socie-
dade da forma que gostaria, 
obviamente. Então procuro 
fazer essas transformações 
em mim mesmo, na minha 
vida, nos meus valores, nas 
minhas relações.

q  Eduardo Marinho
Artista de rua e escritor, 

mantém o site https://
observareabsorver.info

Histórias de 
fracasso, grande 
maioria, são 
varridas para 
debaixo do 
tapete

O ex-presidente 
Fernando Collor 
caiu por causa de 
uma Fiat Elba

Essas discussões 
grotescas são 
como a mão do 
mágico enquanto 
faz o truque

Para Brisa

Parem de gourmetizar o 
empreendedorismo

O filho do presidente e a transparência
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Privatizações: a  
história se repete

Ao dizer que vai privatizar empresas para reduzir a dív-
ida, Paulo Guedes repete a desculpa utilizada pela equipe 
econômica do Governo FHC. Qual foi o resultado? Quem 
disse que foi um sucesso ganha um curso online de Ro-
drigo Constantino ou Olavo de Carvalho.

A dívida líquida brasileira em 1994 montava a R$ 153,2 
bilhões, equivalente a 29,2% de tudo o que o país produzia 
(PIB). As receitas com privatização entre 1995 e 2002 so-
maram US$ 93,4 bilhões, sendo US$ 14,8 bilhões equiva-
lentes a dívidas transferidas aos compradores e US$ 78,6 
bilhões em pagamento (destes, 5% em moedas podres).

Parêntese: moedas podres eram títulos da União de pou-
co ou nenhum valor, como debêntures da Siderbrás, títulos 
da dívida agrária e letras hipotecárias da Caixa Econômica 
Federal. Apesar de quase nada valerem, foram aceitas pelo 
valor de face. Fecha parêntese.

A participação do capital estrangeiro foi bastante sig-
nificativa no período 1995–2002, atingindo 53% do total 
arrecadado com todas as desestatizações realizadas no 
Brasil. As empresas nacionais responderam por 26% da 
receita, cabendo 7% às entidades do setor financeiro na-
cional, 8% às pessoas físicas e 6% às entidades de previ-
dência privada.

A maior parte das privatizações (US$ 71,7 bilhões) ocor-
reram em 96, 97 e 98, quando o dólar médio estava na casa 
de R$ 1,10. Assim, em valores da época, o Governo FHC 
arrecadou coisa de uns R$ 100 bilhões, praticamente o valor 
da dívida apenas da União, excluindo estados e municípios.

Corta para 2002, ao final do governo tucano. Patrimônio 
estatal torrado, a dívida brasileira, turbinada por juros que 
alcançaram até 85,74% (em 1995), equivalia a 59,6% do 
PIB, ou R$ 850 bilhões. Duas vezes mais, em relação ao 
que o país produz, do que antes das privatizações.

Opaco
As associações de Jornais (ANJ), de Revistas (Aner) 

e de Rádio e Televisão (Abert) divulgaram nota conjunta 
preocupadas com a mudança feita pelo Governo Bolson-
aro na Lei de Acesso à Informação. “Ao ampliar o número 
de pessoas que podem decidir sobre o sigilo de documen-
tos públicos, o governo colocou em risco a transparência 
de seus atos e abriu a possibilidade de restringir o direito 
constitucional da sociedade e dos cidadãos de acesso a in-
formações de seu interesse.” As entidades finalizam a nota 
manifestando esperança de que o ato seja revisto.

Ameaça
Espera-se das entidades ligadas à imprensa – especial-

mente ANJ e ABI – uma manifestação pública sobre a 
renúncia do deputado – e jornalista – Jean Wyllys a seu 
novo mandato. O parlamentar abandonou o país devido a 
sucessivas ameaças, intensificadas após a vitória de Jair 
Bolsonaro.

Na mira do leão
A Receita pode tornar inaptos 3,4 milhões de CNPJs, 

por falta de entrega de escriturações e declarações nos úl-
timos cinco anos. A decisão poderá ser tomada até maio. 
“Cabe alertar que um CNPJ considerado inapto pode 
trazer problemas não só para a empresa, mas para seus 
sócios, que passam a ser responsabilizados pelos débitos 
da empresa e ter seus nomes vetados em novas inscrições 
no CNPJ”, informa Maurício Balassiano, diretor de Certi-
ficação Digital da Serasa Experian.

Berço
Os defensores da redução da maioridade penal no Brasil 

para 16 anos devem olhar com muita atenção as Filipinas. 
Lá, a idade mínima é de 15 anos, e o presidente Rodrigo 
Duterte quer reduzir para 9. Em um ano, 1,3 mil menores 
de 15 anos foram presos lá.

Paraíso
Uma amiga da coluna comprou dois produtos na Amazon 

do Reino Unido. A cobrança no cartão de crédito veio pela 
filial da gigante do comércio eletrônico em Luxemburgo.

Prêmio duplo
A cada acordo de delação, o ex-ministro Antonio Palocci 

fica mais solto. No acerto com a PF, Palocci terá apenas que 
prestar serviços comunitários. É um acordo duplamente pre-
miado: ganham o ex-ministro e os atores da Lava Jato que 
querem manter Lula na prisão pelo resto da vida.

Rápidas
O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio está com 

inscrições abertas para a primeira turma do curso Gestão 
Estratégica de Franquias. As aulas começam em 30 de 
abril: https://siga.iag.puc-rio.br/inscricao/formacao *** 
A Mostra de Orquídeas levará 2 mil plantas ao Passeio 
Shopping, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro *** A Praça 
Azevedo Júnior, conhecida como Praça do Café, no Cen-
tro Histórico de Santos, foi recuperada pela Associação 
Comercial (ACS) nesta semana após ter sido pichada.

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.

No rastro da privatização novo mar de lama
Rompimento de 
outra barragem 
da maior 
mineradora  
do mundo

Pouco mais de três anos 
após a tragédia em Mariana 
(MG), a mineradora Vale 
está novamente envolvida 
em um mar de lama.  O rom-
pimento de uma barragem da 
companhia em Brumadinho 
(MG), na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, 
nesta sexta-feira, deve dei-
xar um saldo negativo para a 
população  local sem contar 
para o meio ambiente. Do 
ponto de vista financeiro, 
a queda da barragem fez as 
ações da mineradora despen-
carem mais de 10% na bolsa 
dos EUA, em dia de pregão 
fechado na bolsa brasileira 

em razão do feriado em São 
Paulo, um cenário pouco 
recomendado para uma em-
presa privatizada a mais de 
duas décadas..

No início da tarde, uma 
das barragens da minerado-
ra, na Mina Feijão, próxima 
ao Córrego do Feijão, rom-
peu-se na cidade de Bruma-
dinho, região metropolitana 
de Belo Horizonte. Horas 
depois eram mais de 300 de-
saparecidos mas segundo o 
Corpo de Bombeiros de Mi-
nas Gerais foram resgatados 
182 pessoas  entre funcioná-
rios e moradores. 

A Vale divulgou nota in-
formando que “as primeiras 
informações indicam que os 
rejeitos atingiram a área ad-
ministrativa da companhia e 
parte da comunidade da Vila 
Ferteco. Ainda não há confir-
mação se há feridos no local. 
A Vale acionou o Corpo de 
Bombeiros e ativou o seu Pla-
no de Atendimento a Emer-
gências para Barragens”.

Em 2015, em Mariana, 

o rompimento de uma bar-
ragem da Samarco (cujas 
donas são a Vale e a BHP 
Billiton) fez com que as 
empresas se tornassem alvo 
de ações na Justiça, com os 
afetados ainda na espera por 
reparação.

Já é ré

A Vale já é ré uma ação 
da Justiça Federal desde 
2016, ao lado da Samarco e 
da BHP, em uma ação por 
homicídios e crimes am-
bientais. Até o final de 2018, 
essa ação seguia correndo na 
comarca de Ponte Nova, na 
Zona da Mata, sem que os 
réus tenham sido julgados.

Mas essa não é a única 
ação movida contra a Vale 
na Justiça após a tragédia em 
Mariana - que ficou marcado 
como o pior desastre ambien-
tal já registrado no Brasil. Em 
outubro de 2018, a Samarco, 
a Vale e a BHP conseguiram 
fechar um acordo com o Mi-
nistério Público do Estado de 

Minas Gerais (MPMG) para 
o pagamento de indenizações 
aos familiares das pessoas 
que morreram e àqueles que 
perderam suas casas e outras 
propriedades.

Após o desastre em Ma-
riana (MG) BHP, a Vale e 
a Samarco criaram a Fun-
dação Renova, para custear 
as reparações aos atingidos 
pela tragédia. Pelo cronogra-
ma, a fundação tem até 10 
anos para aplicar mais de R$ 
4 bilhões em compensações.

Até novembro de 2018, 
segundo a entidade, auxílios 
financeiros e indenizações 
pagos somaram R$ 1,3 bi-
lhão. Ainda não foi definida 
por completo a divisão des-
ses recursos, mas parte deles 
já foram usados, segundo 
reportagem em uma emis-
sora de televisão. No último 
dia, a BHP Billiton aceitou 
aportar US$ 515 milhões (o
equivalente a cerca de R$ 
1,9 bilhão) em apoio finan-
ceiro adicional à Fundação 
Renova e à Samarco.

PIB de Pequim supera US$ 446 bilhões em 2018
Pequim, capital da China, 

registrou um Produto In-
terno Bruto (PIB) superior 
a 3 trilhões de iuanes (US$ 
446,6 bilhões) em 2018, in-
formaram na quarta-feira 
as autoridades. Segundo o 
Departamento Municipal de 
Estatísticas, resultado supe-
rior em 6,6% ao registrado 
no ano anterior.

“No ano passado Pequim 
fez grandes esforços para eli-
minar as funções que não se 
enquadravam às de uma capi-
tal nacional e obteve um cres-
cimento econômico estável, 

melhorando assim a qualidade 
de vida dos residentes”, disse 
Pang Jiangqian, vice-diretor 
do departamento.

A nova economia da cida-
de cresceu 9,3% para mais 
de 1 trilhão de iuanes, con-
tribuindo 33,2% do PIB mu-
nicipal total. A receita dis-
ponível per capita da cidade 
aumentou 9%, chegando a 
62.361 iuanes.

A capital registrou um 
consumo total de 2,54 tri-
lhões de iuanes, uma alta de 
7,4%, graças ao aumento das 
receitas. O consumo no setor 

de serviços, por outro lado, 
chegou a 1,37 trilhão de iua-
nes, um aumento de 11,8%, 
e contribuiu 82,6% do cres-
cimento total do consumo da 
capital chinesa.

O número de empresas nos 
setores de ciência e tecnolo-
gia, serviços, cultura, espor-
tes e entretenimento criadas 
no ano passado na cidade foi 
de 88.716, número que repre-
senta cerca de 50% das novas 
companhias fundadas na cida-
de em 2018, segundo o depar-
tamento municipal de regula-
mentação do mercado.

As receitas técnicas das 
empresas de ciência e tecno-
logia de grande porte den-
tro do parque de ciências de 
Zhongguancun representaram 
17,2% do total das empresas 
da cidade nos primeiros 11 
meses do ano passado, um in-
cremento anual de 2,2%.

Segundo a Agência Xi-
nhua, a indústria cultural de 
Pequim também se desen-
volveu rapidamente, pois as 
grandes empresas e as ins-
tituições públicas do setor 
registraram receitas no valor 
de 925 bilhões de iuanes.

Brasil: o terceiro no mundo em presos
País tem 
superlotação e 
falta de controle 
de presídios

O Congresso Nacional 
vem debatendo nos últimos 
anos medidas que preveem 
penas mais duras, dificulda-
de de progressão de pena e 
reduções de benefícios para 
presos, como o regime se-
miaberto ou prisão domici-
liar. 

Esse é o caso do Projeto de 
Lei apresentado por uma co-
missão de juristas encabeça-
da pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal Alexandre 
de Moraes, que prevê penas 
mais duras para o crime or-
ganizado e para as milícias 
(PL 10.372/18, na Câmara. 
Leia mais aqui). A proposta 
está sendo analisada simul-
taneamente por deputados e 
senadores.

Juntamente com a possi-
bilidade de prisão de consu-
midores de maconha, o en-
durecimento das penas, além 
de atender ao clamor popular 
por mais segurança, vem 

No final de 2018 o número de presos já passava de 840 mil

contribuindo para a crescen-
te população carcerária.

A organização não gover-
namental Human Rights Wa-
tch estimou que, no final de 
2018, o número de presos no 
Brasil já passava de 840 mil, 
terceiro maior do mundo, 
atrás apenas daqueles dos 
EUA e da China.

Porém, o sistema carcerá-
rio nacional só tem capacida-
de para abrigar a metade dos 
atuais detentos. São menos 
de 400 mil vagas disponí-
veis e, como consequência, a 

superlotação leva a situação 
insalubres e até desumanas. 
Em muitos casos, presos re-
correm ao Judiciário e são 
postos em liberdade sob o 
argumento de que as prisões 
violam direitos humanos bá-
sicos.

As rebeliões são frequen-
tes, como as que marcaram 
o país nos primeiros dias de 
2017 e de 2018, que deixa-
ram centenas de mortos. A 
falta de controle da admi-
nistração pública sobre os 
presídios também fica níti-

da no fato de facções con-
trolarem a criminalidade, 
especialmente o tráfico de 
drogas, nas grandes cida-
des.

Celulares entram nos pre-
sídios e servem como meio 
de comunicação entre o co-
mando do crime, dentro das 
prisões, e os membros de 
suas quadrilhas que matam, 
queimam ônibus, seques-
tram e roubam bancos. A 
onda de violência que assola 
o Ceará desde o início do ano 
é exemplo dessa realidade.

Guaidó sugere 
anistia a Maduro

Em sua primeira entrevis-
ta após ter se declarado pre-
sidente interino da Venezue-
la, Juan Guaidó acenou com 
a possibilidade de conceder 
anistia ao presidente Nicolás 
Maduro e seus aliados caso 
aceitem abrir mão do po-
der no país. As declarações 
foram feitas à emissora de 
TV norte-americana Uni-
vision. Durante a conversa, 
que aconteceu em um local 
não divulgado na capital 
Caracas, Guaidó prometeu 
continuar a lutar por um “go-
verno de transição e eleições 
livres” na Venezuela. 

Chineses compram 
60% de porto no Peru

A Cosco Shipping Ports 
Ltd chegou a um acordo para 
comprar, por US$ 225 mi-
lhões, 60% de participação de 
uma mineradora peruana em 
um terminal, informou nes-
ta sexta-feira o China Daily.
Com pagamento inicial de 
US$ 56 milhões, o acordo 
foi assinado na quarta-feira 
em Davos, na Suíça. Após a 
aquisição, o Terminales Portu-
arios Chancay SA se tornará o 
primeiro terminal controlado 
pela China Cosco Shipping 
Corp na América do Sul e o 
segundo projeto greenfield 
portuário em que o grupo in-
veste no exterior.
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21 A 31 DE JANEIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
21 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRU-

ÇÃO OU REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL - PESSOAS OBRIGADAS: A empresa 
contratada para construir ou reformar creches e pré-escolas 
que optou pelo RET instituído pelos artigos 24 e 25 da Lei 
12.715/2012, correspondente ao pagamento mensal unifi-
cado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos 
à construção ou reforma.

FATO GERADOR: Receita auferida pela construtora em virtude 
da realização da referida construção ou reforma, no mês de 
dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorro-
gado para o primeiro dia útil subsequente.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRU-
ÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras 
que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do 
IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à 
construção de unidades residenciais, no âmbito do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 
12.024/2009.

FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de constru-
ção no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorro-
gado para o primeiro dia útil subsequente.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPO-
RAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incor-
poradoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º 
da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal 
unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, re-
lativos à incorporação imobiliária.

FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de uni-
dades imobiliárias que compõem cada incorporação, e 
respectivas receitas financeiras e variações monetárias 
decorrentes dessas operações, recebidas no mês de de-
zembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorro-
gado para o primeiro dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempre-
sas e empresas de pequeno porte que optaram pelo paga-
mento unificado de impostos e contribuições.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de dezembro/2018.
22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBU-

TÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equipa-
radas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem 
negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contra-
tação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo 
empregatício.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novem-
bro/2018.

OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centra-
lizada pela matriz. 

As informações relativas às Sociedades em Conta de Partici-
pação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, 
em sua própria DCTF.

23 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; em-
presas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, 
nas operações de mútuo de recursos financeiros; institui-
ções autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; insti-
tuições autorizadas a operar na compra e venda de títulos 
e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investi-
mento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, 
para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Ba-
cen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo finan-
ceiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou 
relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos 
financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aqui-
sição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou 
o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º de-
cêndio de janeiro/2019. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia 
útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos 
decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações fi-
nanceiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domicilia-
dos no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive 
os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorren-
tes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de 
que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º de-
cêndio de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subse-
quente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equi-
paradas pela legislação do Imposto de Renda, exceto insti-
tuições financeiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezem-
bro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Esta-
belecimentos importadores, industriais e os a estes equi-
parados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.

FATO GERADOR: Apuração no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pesso-
as jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições fi-
nanceiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezem-
bro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as 
cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas 
nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A 
da Lei 11.051/2004.

FATO GERADOR: Folha de pagamento de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTA-
DORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os 
fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 
da TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados 
à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da 
Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação 
do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).

FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de pro-
dução de cigarros e bebidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

31 COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECO-
LHIDO – COMISSÕES OU CORRETAGENS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que receberam de outras 
pessoas jurídicas, no ano-calendário de 2018, importâncias 
a título de comissões ou corretagens relativas à colocação 
ou negociação de títulos de renda fixa; operações realiza-
das em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e as-
semelhadas; distribuição de emissão de valores mobiliários 
emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue como agente 
da companhia emissora; operações de câmbio; vendas de 
passagens, excursões ou viagens; administração de car-
tões de crédito; prestação de serviços de distribuição de 
refeições pelo sistema de refeições-convênio; e prestação 
de serviços de administração de convênios.

COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECO-
LHIDO – SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
- PESSOAS OBRIGADAS: Agências de propaganda que 
recolheram o Imposto de Renda sobre os rendimentos rece-
bidos de outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços 
de propaganda e publicidade, realizados no ano-calendário 
de 2018.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados 
prévia e expressamente pelos empregados.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2018 
dos empregados admitidos em novembro/2018 que não so-
freram desconto no mês de março/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PATRONAL - PESSOAS OBRI-
GADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho, que tenham optado.

FATO GERADOR: Capital Social de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRI-
GADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base 
na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos 
líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e de-
mais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da 
legislação vigente, referentes ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRI-
MESTRE DE 2018 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PES-
SOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela 
tributação com base no lucro presumido.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos 
líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obti-
dos no 4º trimestre/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE 
DE 2018 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º 
da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2018, de-
vidamente ajustado na forma da legislação vigente.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM 
MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que 
tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual 
ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moe-
da, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita 
de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou 
de outras operações que envolvam transferência de moeda 
em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou 
jurídica.

FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de 
dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por 
operação se esta for realizada entre o declarante e mais de 
uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor 
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as 
instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dis-
pensadas da apresentação da DME.

GFIP/SEFIP – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E IN-
FORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RELATIVA AO 
13° SALÁRIO – ANO 2018 - PESSOAS OBRIGADAS: To-
dos os empregadores, assim definidos pela CLT – Conso-
lidação das Leis do Trabalho, exceto os empregadores do-
mésticos e as entidades empresariais obrigadas à entrega 
da DCTFWeb 13º Salário (Anual).

FATO GERADOR: Contribuições previdenciárias da competên-
cia 13, referentes ao 13º Salário de 2018.

OBSERVAÇÕES: A Gfip/Sefip da competência 13 deve ser 
utilizada exclusivamente para prestar informações à Previ-
dência Social, relativas a fatos geradores das contribuições 
previdenciárias relacionadas ao 13º Salário, não cabendo o 
recolhimento do FGTS nesta declaração.

As empresas que não possuem empregados no ano-base es-
pecífico, mesmo com a não ocorrência de fato gerador do 
13º Salário, deverão enviar Sefip da competência 13 com 
ausência de fato gerador (Sefip Negativa).

IR/FONTE – FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras de fundos de 
investimento imobiliário.

FATO GERADOR: Rendimentos e ganhos de capital distribu-
ídos pelos fundos de investimento imobiliário no mês de 
dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA 
VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive isentas.

FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de dezembro/2018, 
em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futu-
ros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, 
fora de bolsa, e alienação de participação societária, por 
pessoa jurídica, fora de bolsa.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físi-
cas residentes no País que receberam:

a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido 
tributados na fonte no País, tais como decorrentes de ar-
rendamento, subarrendamento, locação e sublocação de 
móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assa-
lariado, assim compreendidas todas as espécies de remu-
neração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo 
empregatício;

b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do ex-
terior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, 
uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, 
transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;

c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como 
tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independen-
temente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos 
cofres públicos;

d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentí-
cia em face das normas do Direito de Família, quando em 
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, 
ou de separação consensual ou divórcio consensual reali-
zado por escritura pública;

e) rendimentos em função de prestação de serviços a embai-
xadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou 
técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil 
faça parte.

FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas 
letras “a” a “e” anteriores, no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pes-
soas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou 
direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.

FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou 
direitos no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurí-
dicas tributadas com base no lucro real que optaram pela 
apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.

FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da 
Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete 
de redução, referentes ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO 
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram ga-
nho de capital na alienação de ativos.

FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos 
no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 
1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros so-
bre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos 
e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais recei-
tas e resultados obtidos no 4º trimestre/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 1ª QUO-
TA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do 
lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRI-

GADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veícu-
los classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 
84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 
8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na 
fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da 
Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de 
janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SIMEI – OPÇÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas já constituídas até 31-12-2018, en-
quadradas como MEI – Microempreendedor Individual, que 
desejarem optar pelo Simei – Sistema de Recolhimento em 
Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples 
Nacional, relativamente ao ano-calendário de 2019.

SIMPLES NACIONAL – COMUNICAÇÃO DA EXCLUSÃO – 
ANO-CALENDÁRIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no 
Simples Nacional que, no ano-calendário de 2018, verifica-
ram excesso de receita bruta.

SIMPLES NACIONAL – OPÇÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 
2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, já cons-
tituídas em 2018, enquadradas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, que desejarem optar pelo Sim-
ples Nacional, relativamente ao ano-calendário de 2019.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES 
- PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados 
no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, in-
tangíveis e outras operações que produzam variações no 
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou 
dos entes despersonalizados, inclusive operações de im-
portação e exportação de serviços.

FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de 
outubro/2018.

OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao 
registro das informações constam no cronograma apro-
vado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade 
equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do 
território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.

FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de 
protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território 
nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas 
de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos 
registros realizados no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal 
COAD, em Tabelas Dinâmicas.

Consumo mundial de café bate 
165 milhões de sacas no ano
Produção 
brasileira 
corresponde a 
35% do que é 
consumido no 
planeta

No ano cafeeiro 2018-
2019, a produção de café ará-
bica foi estimada em 104,01 
milhões de sacas e a de café 
robusta em 63,5 milhões de 
sacas, números que apontam 
um volume total equivalente 
a 167,47 milhões de sacas. 

No que concerne ao consu-
mo mundial de café, estima-
se um volume de 165,19 mi-
lhões de sacas consumidas, 
que representam aumento de 
2,1% em relação ao período 
anterior, que foi de 161,71 
milhões de sacas. O Brasil 
continua como líder mun-
dial, cuja produção foi esti-
mada em 58,5 milhões de sa-
cas, que corresponde a 35% 
do consumo mundial.

O Vietnã, segundo maior 
produtor, cuja safra equivale 
a 18% do consumo mundial, 
com 29,5 milhões de sacas 
colhidas. Em terceiro, a Co-
lômbia com 14,2 milhões de 
sacas, volume que abastece 
em torno de 9% do consumo 
mundial.

Em quarto, figura a Indo-
nésia, que produz 10,2 mi-
lhões de sacas, responsável 
por suprir 6% do consumo 
do planeta. A Etiópia – 7,5 
milhões de sacas – ocupa 
o quinto lugar e fornece o 
equivalente a 5% do con-
sumo. Por fim, destacam-se 
Honduras, em sexto lugar, 
com 7,45 milhões de sacas; e 
a Índia, em sétimo, com 5,2 
milhões de sacas. Esses dois 
países são responsáveis por 
5% e 3%, respectivamente, 
do suprimento do consumo. 

Os dados e números do 
setor foram obtidos do Re-
latório sobre o mercado de 
Café – dezembro 2018, da 
Organização Internacional 
do Café (OIC).

Gran Manzana Kempinski, o primeiro hotel de alto luxo em 
Havana, inaugurado em 2017

Cuba quer aumentar 
turismo de alto nível  
com estadias de luxo

O horizonte de Hava-
na está aos poucos mais 
reluzente com hotéis de 
luxo que se erguem sobre 
as ruas de paralelepípe-
dos da capital. No último 
ano e meio, os dois pri-
meiros hotéis de luxo da 
ilha, considerados cinco 
estrelas, foram inaugu-
rados no centro históri-
co da cidade, conhecido 
como Havana Velha.

As novas proprieda-
des de luxo, operadas 
pelas cadeias internacio-
nais de hotéis e o grupo 
turístico cubano Gavio-
ta, visam a atrair os via-
jantes mais sofisticados, 
uma área de negócios 
que a indústria ainda 
não tem como objetivo 
específico até agora.

Hotéis de luxo e re-
sorts estão sendo cons-
truídos em toda a ilha, 
especialmente em Hava-
na, que espera ver um 
aumento no número de 
visitantes durante as co-
memorações do 500º ani-
versário da cidade.

“Atualmente, existem 
sete hotéis em constru-
ção na cidade. Em 2019, 
haverá várias inaugura-
ções, particularmente de 
resorts de alto padrão, 
para atrair uma quan-
tidade maior de visitan-
tes”, disse José Daniel 
Alonso, diretor do setor 
de desenvolvimento do 
Ministério do Turismo 
(Mintur), à imprensa.

Entre as propriedades 
em desenvolvimento está 
o Hotel Paseo del Prado. 
Localizado no cruza-
mento da famosa aveni-
da Paseo del Prado com 
a avenida Malecon, em 
Havana, o hotel oferece 
uma vista maravilhosa 
da cidade e da baía, além 
de instalações luxuosas.

O hotel, que entrou 
em construção em feve-
reiro de 2017, deve ser 

concluído em setembro 
deste ano, afirmou Or-
lando Oramas, diretor 
de investimentos do Pa-
seo del Prado, à Xinhua.

Operado pela empre-
sa francesa AccorHotels, 
o Prado, de 10 andares, 
terá 250 quartos, incluin-
do 36 suítes, decorados 
com temas relacionados 
à música e dança cuba-
nas. “Agora estamos nos 
concentrando nos deta-
lhes dos quartos e outras 
áreas”, disse Oramas.

Mais de 400 funcioná-
rios cubanos e cerca de 
50 da Índia trabalharam 
no que será o terceiro 
hotel de luxo de Cuba, 
após a inauguração do 
vizinho Gran Manzana 
Kempinski em 2017 e 
do Iberostar Grand Pa-
ckard em 2018.

A maioria dos empre-
endimentos hoteleiros 
foi financiada com re-
cursos obtidos por em-
préstimos internacionais 
de longo prazo, enquan-
to as obras estão sendo 
realizadas por meio de 
uma joint venture entre 
a empresa de construção 
turística da ilha e a fran-
cesa Bouygues Batiment 
International, com qua-
se 20 anos de experiência 
em Cuba.

“Atualmente, nossa 
empresa participa de 
cerca de 30 projetos 
de construção relacio-
nados ao turismo em 
Cuba, sete deles em 
Havana”, disse a em-
presa à Xinhua, em um 
comunicado.

Cuba recebeu mais de 
4,75 milhões de turistas 
em 2018, um número 
recorde, apesar das no-
vas restrições de viagens 
impostas pelos EUA. O 
Mintur espera ver 5,1 
milhões de visitantes este 
ano, ou 7% a mais do 
que em 2018.

Colgate-
Palmolive 
anuncia queda 
no lucro de 2019

Incertezas sobre a econo-
mia global e aumento de pre-
ços de commodities devem 
atingir o lucro da multinacio-
nal Colgate-Palmolive este 
ano. A empresa de origem 
norte-americana informou 
nesta sexta-feira que terá 
queda no lucro em 2019. 

A maior fabricante de 
pasta de dente do mundo au-
mentou preços em regiões 
como América Latina, onde 
obtém a maior parte de sua 
receita, em meio à elevação 
nos preços de commodities 
no ano passado.

No quarto trimestre, o lu-
cro líquido ajustado da Col-
gate caiu 3%, para US$ 638 
milhões, equivalente a 0,74 
dólar por ação ante expecta-
tiva média de analistas de re-
sultado positivo de 0,73 dó-
lar por papel, segundo dados 
da IBES Refinitiv.  Os au-
mentos nos preços levaram 
a uma queda na demanda no 
Brasil e na Argentina onde a 
Colgate enfrenta competição 
da Procter & Gamble e da 
Unilever.

A Colgate afirmou que 
vai investir mais em publici-
dade no próximo ano fiscal 
para manter sua participação 
de mercado, mas isso, junto 
com os preços maiores de 
matérias-primas e flutua-
ções do câmbio, fez a com-
panhia estimar um declínio 
de um dígito médio no lucro 
por ação em 2019. Analistas 
esperavam crescimento de 
2,4% no lucro por ação, se-
gundo dados da IBES Refi-
nitiv.

Confiança do 
comércio recua 
em janeiro  
após três altas

O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom) da Funda-
ção Getulio Vargas, após três 
meses de alta, cedeu 0,2 pon-
to em janeiro, ao passar de 
104,0 para 103,8 pontos. Em 
médias móveis trimestrais, o 
indicador avançou 3,1 pontos, 
na quinta alta consecutiva.

“Após registrar altas ex-
pressivas em novembro e 
dezembro, a confiança do 
comércio acomodou no iní-
cio de janeiro. O resultado 
acima dos 100 pontos mostra 
que o setor ainda se encontra 
na região de transição para 
os níveis elevados de con-
fiança. O resultado de janei-
ro mostra que os empresários 
se mantém otimistas com a 
evolução das vendas nos pró-
ximos meses, mas ainda com 
resultados tímidos no mo-
mento atual”, avalia Rodol-
pho Tobler, coordenador da 
Sondagem do Comércio do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV).
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Automação:  
movimento sem volta
No Brasil, em seis meses, a  
adoção da IA e do IoT dobrou

O uso de robôs autônomos se consolidou como uma das 
principais tendências em aplicações de armazenamento e 
logística. Estudo da International Data Corporation (IDC) 
estima que os gastos mundiais com sistemas robóticos e 
drones totalizarão US$ 115,7 bilhões neste ano, 17,6% 
acima do registrado em 2018, e devem se intensificar até 
2022, quando os aportes deverão atingir US$ 210,3 bil-
hões. De acordo com, John Santagate, analista do IDC, 
60% das 2 mil maiores empresas do mundo terão implan-
tado robôs móveis autônomos até 2021.

A Amazon se destaca entre as pioneiras. Possui mais 
de 100 mil robôs em operação em mais de 26 centros de 
atendimento de pedidos em todo o mundo. A chave para 
varejistas e fornecedores corporativos é a entrega no dia 
seguinte e o cumprimento omnichannel, cada vez mais 
impulsionado pelos bastidores da robótica AI e Edge AI 
(Inteligência Artificial de borda).

É um mercado movimentado. Em novembro de 2018, 
a empresa de logística DHL anunciou um programa de 
modernização de US$ 300 milhões para instalar robôs e 
sensores IoT em 60% de seus depósitos na América do 
Norte, a fim de acompanhar a demanda. Já o Alibaba da 
China usa robôs na realização de 70% de suas atividades.

O tempo pressiona tanto empresas quanto consumi-
dores, o que torna a capacidade de tornar quase que ime-
diatos os envios de estoques para depósitos em diferentes 
localidades uma condição de sobrevivência. Para isso, 
a inteligência artificial é cada vez mais usada. Com ela, 
pode-se prever quais itens, marcas e em quais volumes 
serão demandados a cada dia e onde.

Ainda pouco familiar para muitos, os benefícios da au-
tomação são gritantes. Além do modelo de entrega potencial-
izar significativamente a fidelização de clientes, a operação 
é francamente maximizada e torna-se totalmente previsível. 
Isso se deve, entre outros, à operação ininterrupta propiciada 
por robôs nos depósitos e pela redução de gastos, como com 
aquecimento e iluminação (que os robôs não exigem), o que 
torna a atividade totalmente compreensível.

Outra área que os robôs realmente brilham é na seleção 
de itens das encomendas (o chamado picking) e empaco-
tamento de mercadorias. A automatização desses proces-
sos gera economia de tempo e dinheiro, além de torná-los 
altamente previsíveis. Um exemplo é o armazém robótico 
da Ocado, no Reino Unido, que pode selecionar e embalar 
50 itens de um pedido em apenas cinco minutos.

Essas operações acabam por se distanciarem da computa-
ção em nuvem para se valerem da chamada edge computing 
(computação de borda), em que o processamento é feito por 
computadores potentes instalados no local da atividade. Esse 
tipo de processamento é o que possibilita que as máquinas 
operem com maior velocidade, disponham da mobilidade ne-
cessária à execução dessas atividades e entendam, em tempo 
real, a profundidade e dimensões dos objetos para que os 
robôs possam, entre outros, empacotá-los com precisão. Não 
é necessário dizer que o custo unitário de cada encomenda 
cai significativamente desta forma.

Esse tipo de operação demanda processamento local e 
câmeras IoT potentes, como os usados pela VIA Technolo-
gies no sistema de automação veicular adotado pela mon-
tadora chinesa Enchi Auto no ônibus elétrico que circula, 
sem condutor, em sua unidade em Huzhou, desde abril úl-
timo. Da mesma forma que na operação automatizada de 
um centro logístico, o sistema que conduz o veículo deve 
“perceber” e ter reações imediatas a situações inesperadas, 
obstáculos e ter poder próprio para a tomada de decisões 
sem a interferência de um humano.

Embora em menor medida que em outros mercados, 
esse movimento ganha velocidade também no Brasil. Pes-
quisa realizada pela CNI, Sistema S e revista Exame apon-
tou que, em março de 2018, 1,6% das empresas do país at-
uava rumo à Indústria 4.0. Em setembro, o mesmo estudo 
verificou que o percentual passou a 2,8%. Pouco? Talvez, 
mas, em seis meses, a adoção da AI e do IoT dobrou. Igno-
rar esses movimentos, sejam os concorrentes estrangeiros 
ou locais, é perder mercado já e fechar as portas em breve.

q Ubiratan Resende
Diretor-geral da VIA Technologies no Brasil.

Esforço para substituir energia da Venezuela
Desde 2001, 
grande parte 
de Roraima, 
inclusive na 
capital, é suprida 
pelo país vizinho 

Roraima é o único estado 
que não está interligado ao 
sistema elétrico nacional. 
Nesta sexta-feira, o Minis-
tério de Minas e Energia 
(MME) anunciou abertura 
da consulta pública com as 
regras para o leilão de aqui-
sição de energia para o sis-
tema isolado de Boa Vista 
e localidades conectadas. 
A previsão é que o certame 
aconteça no dia 16 de maio, 
com início do suprimento de 
eletricidade a partir 1º de ja-
neiro de 2021.

Desde julho de 2001, 
grande parte do estado, in-
cluindo a cidade de Boa 
Vista, é suprida por ener-
gia elétrica proveniente da 
Venezuela, por meio de um 
sistema de transmissão situ-
ado parte em território vene-
zuelano e parte em território 
brasileiro.

O contrato com da Ele-
tronorte com a Corpoelec, 
empresa venezuelana encar-
regada do setor elétrico no 
país vizinho, prevê o forne-
cimento de até 200 mega-
watts (MW) para a empresa 

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO AMARO
RUA SANTO AMARO, 200 - GLORIA - RJ

PELO PRESENTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, FICAM CONVOCADOS 
OS SENHORES CONDÔMINOS PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA QUE 
FARÁ REALIZAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 20H E 20h30 
EM ÚLTIMA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMERO DE PRESEN-
TES NO SALÃO DO PRÓPRIO PRÉDIO PARA DELIBERAREM SOB A 
SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1) Aprovação de contas de fevereiro a de-
zembro de 2018; 2) Informar que pelo terceiro ano não haverá reajuste; 3) 
Procurações nas assembleias; 4) Assuntos gerais.

CRESA - Condomínio Conjunto Residencial Santo Amaro
Antonio Cavalcanti

COMANDO DA MARINHA
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliários em MDF plane-
jados para Sala de Vacina, Puericultura e Pediatria da Policlínica Naval 
Nossa Senhora da Glória (PNNSG), conforme especificado no Termo de 
Referência. O Edital pode ser obtido no sítio: ou no endereço Rua Conde 
de Bonfim, 54 – Tijuca – Rio de Janeiro, no período das 08:30h às 11:30h 
e 13:30h às 15:30h. Abertura das propostas para lances marcada para às 
09:00h do dia 06/02/2019 no referido sítio. 

MARCIUS BATISTA DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

Novos voos para salvar a Avianca Brasil 
Licenças sem 
remuneração 
e demissão 
voluntária

A Avianca Brasil, quar-
ta maior companhia aérea 
do país, entrou com pedi-
do de recuperação judicial 
no mês passado, após anos 
de crescentes prejuízos e 
atrasos em pagamentos de 
aeronaves, e a última deci-
são desta sexta-feira foi de 
conceder 600 licenças não 
remuneradas para funcio-
nários e abrir um progra-
ma de demissão voluntária 
para comissários, pilotos 
e copilotos. A proposta foi 

aprovada em assembleia 
deliberativa. A companhia 
tem 5,7 mil funcionários e 
dívidas que somam quase 
R$ 500 milhões.

A redução no corpo de 
funcionários vem na esteira 
da reestruturação enfrentada 
pela companhia. No fim do 
ano passado, a Avianca Bra-
sil entrou com um pedido de
recuperação judicial. Nes-
te mês, decidiu encerrar os 
voos diretos que partem de 
Guarulhos para Santiago, no 
Chile, e para Miami e Nova 
York, nos EUA, a partir de 
31 de março.

“Os colaboradores elegí-
veis já foram comunicados 
e terão acesso à íntegra do 
acordo, com seus detalhes 
e orientações”, informou a 
Avianca por meio de nota. 
“A companhia reforça que 

continua operando normal-
mente, com seus pousos e 
decolagens mantidos dentro 
do cronograma previsto.” A 
Avianca Brasil diz que “se-
gue operando normalmente” 
e que já transportou mais de 
700 mil passageiros em mais 
de cinco mil voos desde o 
início do ano.

Em meados de janeiro a 
companhia aérea informou 
o fim dos voos para Santia-
go, no Chile, Miami e Nova 
York, nos Estados Unidos, 
com saída de Guarulhos, 
São Paulo. A empresa  
anunciou o fim das opera-
ções para esses destinos a 
partir de 31 de março. So-
mente Bogotá permanece 
como destino internacional 
atendido pela Avianca. Em 
nota, a empresa disse que 
os outros destinos contem-

plados continuam em ope-
ração normal.

Segundo a companhia 
aérea, todos os demais 26 
destinos estão preservados e 
que continua operando nor-
malmente, com mais de 240 
voos diários. “ A empresa 
segue focada em garantir a 
sustentabilidade do negócio 
e em manter a excelência 
do atendimento, que está 
em seu DNA “, explicou a 
Avianca.

Após anos no vermelho e 
reportando prejuízos e atra-
sos em pagamentos de ae-
ronaves, a empresa entrou 
com pedido de recuperação 
judicial  e desde então vem 
tentando encontrar solução 
para o seu passivo. Acredi-
ta-se que a companhia tem 
dívidas de R$ 100 milhões 
só com aeroportos.

Mais investidores estrangeiros na China
Em 2018 
somaram 1.186 
institucionais, 
380 a mais do que 
no ano anterior 

O mercado de bônus da 
China registrou um cresci-
mento rápido no ano passa-
do, com participação de mais 
investidores estrangeiros, 
mostraram nesta sexta-feira 
os dados do banco central. 
Segundo a autoridade mo-
netária chinesa, até o final 
de 2018, 1.186 investidores 
institucionais do exterior 
participaram do mercado in-
terbancário de bônus, 380 a 
mais que no ano anterior.

De acordo com o Banco 

Popular da China, as tran-
sações à vista no mercado 
de bônus do país subiram 
44,6% em 2018, para 156,7 
trilhões de yuans (US$ 23,2 
trilhões). A maioria dos ne-
gócios aconteceu no merca-
do interbancário de bônus, 
com as transações chegando 
a 150,7 trilhões de yuans, 
aumento de 47,2%, reportou 
a agência Xinhua.

Nos últimos anos, a Chi-
na vem intensificando os 
esforços para permitir aos 
investidores estrangeiros 
um acesso mais amplo ao 
mercado doméstico de bô-
nus em rápido crescimento. 
Entre as medidas adotadas 
estão a suspensão de restri-
ções de cota e a criação de 
mais abordagens de inves-
timento.

Os rendimentos de bônus 
diminuíram no ano passado, 
com uma queda anual de 119 

pontos-base para os bônus 
do tesouro de um ano, para 
2,6% até o final de dezem-
bro.

Mercado aberto
Na sexta-feira passada 

(18), o Banco Central da 
China suspendeu as opera-
ções no mercado aberto pelo 
quinto dia consecutivo de 
negociações nesta sexta-fei-
ra, alegando liquidez abun-
dante. Com 10 bilhões de 
yuans (US$ 1,47 bilhão) de 
acordos de recompra reversa 
vencendo hoje, o Banco Po-
pular da China (BPC) tirou 
efetivamente a mesma quan-
tia de fundos das instituições 
financeiras.

Após a corte de 0,5 ponto 
percentual no rácio de coe-
ficiente de reservas obriga-
tórias (RRR, em inglês), a 
liquidez no sistema bancário 
estava em um nível relati-
vamente alto, disse o banco 

central em seu site.
O corte nesta sexta-feira 

foi o segundo do tipo depois 
de um de 0,5 ponto percen-
tual em 15 de janeiro. Espe-
ra-se que essas ações contra-
balanceiem as flutuações de 
liquidez antes da Festa da 
Primavera, ou o Ano Novo 
Chinês, segundo uma de-
claração anterior do banco 
central.

A recompra reversa é um 
processo de injeção de liqui-
dez em que o banco central 
compra valores dos bancos 
comerciais por licitação, 
com um acordo para vendê-
los de volta no futuro. Os da-
dos da sexta-feira mostraram 
que a Taxa de Oferta Inter-
bancária Overnight de Shan-
ghai (Shibor), que mede os 
custos com que os bancos 
chineses emprestam dinhei-
ro entre si, aumentou 9,9 
pontos básicos, para 2,36%.

de distribuição de energia lo-
cal, Eletrobras Distribuição 
Roraima (EDRR). O prazo 
final do contrato é em 2021 e 
até o momento essa empresa 
não manifestou interesse em 
renová-lo. Entretanto, desde 
2010, a Corpoelec passou a 
reduzir o montante de ener-
gia exportada, trazendo difi-
culdades ao atendimento do 
mercado do estado de Rorai-
ma.

De acordo com a siste-
mática prevista para o lei-
lão, serão ofertados dois 
produtos para a garantia 
do suprimento de Rorai-
ma: potência e energia. Na 
modalidade de energia, os 
contratos de suprimento 

terão duração até 31 de de-
zembro de 2035.

Segundo informou a 
agência Brasil, na modalida-
de potência, está prevista a 
contratação dois subprodu-
tos, gás e renováveis e outro, 
de demais fontes.

No primeiro subproduto 
serão contratadas soluções 
de suprimento que tenham 
como fontes primárias gás 
natural ou renováveis, com 
término de suprimento em 
31 de dezembro de 2035. No 
subproduto Demais Fontes 
serão contratadas outras so-
luções não enquadradas nas 
opções anteriores, com tér-
mino de suprimento em 31 
de dezembro de 2027.

Regras do leilão

Os vendedores poderão 
considerar em seus lances as 
perdas elétricas até o ponto de 
entrega e até mesmo perdas 
internas e o consumo interno 
do empreendimento. A porta-
ria com a sistemática do leilão 
ficará aberta a contribuições 
pelo período de 10 dias.

De acordo com o MME, 
a proposta de portaria refle-
te o interesse público pelo 
aumento da segurança de 
suprimento de energia elé-
trica do sistema elétrico de 
Roraima e pelo aumento 
da concorrência nos leilões 
em prol da modicidade ta-
rifária.

 Boa Vista também é atendida pela venezuelana Corpoelec, que 
fornece até 200 megawatts (MW) para a distribuidora estadual 
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Queda de 7,4% nas aplicações em Tesouro Direto 
Título mais 
procurado 
em 2018 foi o 
Tesouro Selic, com 
49,8% das vendas

Em dezembro, os investi-
mentos em títulos do Tesouro 
Direto chegaram a R$ 1,88 
bilhão. Durante o mês, os res-
gates somaram R$ 1,09 bilhão 
(recompras) e venda líquida 
de R$ 790,35 milhões. Mas 
ao longo de 2018 a venda de 
títulos públicos por meio do 
Tesouro Direto registrou que-
da de 7,41%. As operações, 
que em 2017 somaram R$ 
19,383 bilhões, caíram para 
R$ 17,945 bilhões. Foi a pri-
meira queda anual na venda 
de papéis desde o início do 
programa, em 2002. O Tesou-
ro Direto permite que pessoas 
físicas comprem títulos públi-
cos pela internet, por meio de 
corretoras.

O gerente do Tesouro 
Direto, Paulo Marques, ex-
plicou que essa queda no 
volume de aplicações não é 
necessariamente ruim, pois, 
segundo ele, está relacio-

nada com uma participação 
maior de pequenos investi-
dores. No ano passado, os 
números mostram que cerca 
de 60% das vendas tiveram 
valor de até R$ 1 mil.

Somente em 2018, 1,19 
milhão de investidores in-
gressaram no programa Te-
souro Direto, que passou a 
contar, em dezembro, com 
um volume total de 3,11 mi-
lhões de investidores. Foi o 
maior aumento anual já re-
gistrado desde 2002.

Pulverização

“Está ficando mais pul-
verizado. As facilidades de 
simulação têm estimulado o 
pequeno investidor a entrar. 
O nosso objetivo sempre 
foi a educação financeira. A 
gente quer colocar mais in-
vestidores dentro do progra-
ma. Crescer a base, dando 
uma chance de as pessoas 
entenderem um pouco mais 
como funciona esse mercado 
de renda fixa. E a gente tem 
tido sucesso”, declarou.

Em março do ano pas-
sado, o governo anunciou 
que o aplicativo do Tesouro 
Direto passou a contar com 
novas funções, entre as quais 
a possibilidade de fazer si-
mulações sem a necessidade 

de cadastro prévio e a per-
missão para compartilhar os 
resultados nas redes sociais. 
Outra novidade foi uma ge-
rente virtual, uma persona-
gem criada para aproximar 
os potenciais investidores do 
programa.

Em dezembro, o estoque 
fechou em R$ 54,23 bilhões, 
um crescimento de 2,02% 
com relação ao mês anterior, 
de R$ 53,16 bilhões. As in-
formações foram divulgadas 
nesta sexta-feira pela Secre-
taria do Tesouro Nacional. Ao 
todo, o Tesouro Direto tem 
752.094 investidores ativos.

O título mais demandado 
pelos investidores em dezem-
bro foi o Tesouro Selic, repre-
sentando 49,8% das vendas, 
com R$ 937,63 milhões. Em 
seguida, as vendas de títu-
los remunerados por inflação 
(Tesouro IPCA+ e Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais) 
somaram R$ 570,74 milhões, 
ou 30,32% do total, enquan-
to as de prefixados (Tesouro 
Prefixado e Tesouro Prefixado 
com Juros Semestrais), totali-
zaram R$ 374,24 milhões, ou 
19,88%.

No ano de 2018, o núme-
ro total de operações foi de 
2,68 milhões, uma média de 
224 mil operações por mês, 
um recorde do programa. 

Em 2017, foram 2,17 mi-
lhões de operações, uma mé-
dia 181 mil por mês.

Em dezembro, foram re-
alizadas 210.767 operações 
de até R$ 1 mil, o que re-
presenta 63,13% do total de 
operações no mês, o maior 
percentual da série históri-
ca. Além disso, o valor mé-
dio por operação foi de R$ 
5.638,97, o menor desde ju-
lho de 2018.

Nas recompras, predo-
minaram os títulos remune-
rados por índices de preços 
(Tesouro IPCA+ e Tesouro 
IPCA+ com Juros Semes-
trais), totalizando R$ 441,39 
milhões (40,41%), segui-
dos por títulos indexados à 
Taxa Selic, que somaram R$ 
458,06 milhões (41,94%), e 
R$ 192,34 milhões (17,61%) 
em prefixados.

Prazo

Quanto ao prazo, 54,69% 
dos investimentos realizados 
no mês foram de títulos com 
vencimento entre 1 e 5 anos. 
Os investimentos em títulos 
com prazo entre 5 e 10 anos 
responderam por 25,83% do 
total, enquanto as aplicações 
em títulos com vencimentos 
acima de 10 anos representa-
ram 19,48%.

No ano de 2018, os títu-
los com vencimento entre 1 
e 5 anos corresponderam a 
45,82% do total. Em segui-
da, os títulos com vencimen-
to entre 5 e 10 anos tiveram 
participação de 22,90%, 
seguidos pelos títulos com 
vencimento acima de 10 
anos, com 20,27% do total 
no ano.

Cadastrados

O número de investidores 
cadastrados no Tesouro Di-
reto cresceu 4,75% atingin-
do 141.110 em dezembro na 
comparação com novembro, 
fechando 2018 na marca de 
3.113.296 investidores. O 
total de investidores cadas-
trados aumentou em 1,28 
milhão em todo o ano, uma 
média de 106.709 novos in-
vestidores cadastrados por 
mês. Esses números repre-
sentam recorde histórico, 
informa a Secretaria do Te-
souro Nacional. Em 2017, 
foram 706.572 novos in-
vestidores cadastrados, uma 
média de 58.881 por mês.

O total de investidores 
ativos no programa, isto é, 
aqueles que atualmente es-
tão com saldo em aplicações 
no Tesouro Direto, atingiu a 
marca de 786.318 pessoas em 

dezembro. No mês, 34.224 
investidores tornaram-se ati-
vos, maior acréscimo mensal 
da série histórica e um cresci-
mento de 4,55% em relação a 
novembro. Em 2018, o acrés-
cimo total de investidores ati-
vos foi de 220.560, ou 18.380 
novos aplicadores em média 
por mês, maior número histó-
rico.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto foi cria-
do em janeiro de 2002 para 
popularizar a aplicação e 
permitir que pessoas físi-
cas pudessem adquirir títu-
los públicos diretamente do 
Tesouro, via internet, sem 
intermediação de agentes 
financeiros. O aplicador só 
tem de pagar uma taxa à cor-
retora responsável pela cus-
tódia dos títulos.

A venda de títulos é uma 
das formas que o governo 
tem de captar recursos para 
pagar dívidas e honrar com-
promissos. Em troca, o Te-
souro Nacional se compro-
mete a devolver o valor com 
um adicional que pode variar 
de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou 
uma taxa definida antecipa-
damente no caso dos papéis 
prefixados.

Sobe procura pela dívida 
perpétua emitida pelo 
banco português BCP 

A procura pela emissão da 
dívida perpétua emitida pelo 
Banco Comercial Português, 
(conhecido como Millen-
nium bcp) atingiu “mais de 
160% da oferta”, de acordo 
informação divulgada nesta 
sexta-feira pela instituição 
financeira liderada por Mi-
guel Maya.

A estratégia da instituição 
financeira com esta opera-
ção passa pelo reforço dos 
seus fundos próprios, uma 
vez que estas obrigações po-
dem funcionar como dívida 
subordinada, se tiverem o 
aval do regulador (podendo 
ser classificada como instru-
mento de fundos próprios de 
nível 1). 

Celeridade

Para o BCP, a estratégia 
serve ainda para o “forta-
lecimento” da sua presença 
no mercado de capitais. Em 
comunicado divulgado, o 
BCP defende que a dimen-
são da procura, e a “celeri-

dade com que a operação 
foi executada”, atestam a 
capacidade do banco “ace-
der com sucesso aos diver-
sos segmentos do mercado 
de capitais internacional”. 
A liquidação está calenda-
rizada para o próximo dia 
31 de janeiro.

A emissão de dívida per-
pétua corresponde a 400 mi-
lhões de euros, e, apesar de 
não ter um prazo definido, 
permite o reembolso antecipa-
do pelo banco a partir do final 
do quinto ano, com uma taxa 
de juro de 9,25% durante os 
primeiros cinco anos.

O alvo foram clientes qua-
lificados, contatados para o 
efeito em encontros que se 
realizaram em Lisboa, Paris 
e Londres (na operação esti-
veram envolvidos, além do 
BCP, o Credit Suisse Securi-
ties, o J. P. Morgan e o UBS 
Investment Bank). A opera-
ção, diz o banco, “foi colo-
cada num conjunto muito 
diversificado de investidores 
institucionais europeus”.

Telefônica Vodafone aguarda 
resolução do caso Huawei 

Até que governos do Oci-
dente encerrem suas preocu-
pações sobre as atividades 
do grupo asiático Huawei, 
a Vodafone, segunda maior 
operadora de telefonia celu-
lar do mundo, diz que não 
dará continuidade a imple-
mentação de equipamentos 
da empresa chinesa. 

A Huawei enfrenta cres-
centes restrições de gover-
nos sobre seus laços com 
a liderança da China e tem 
negado alegações de que 
sua tecnologia possa ser 
usada por Pequim para es-
pionagem, informou a Reu-
ters.

O presidente-executivo da 
Vodafone, Nick Read, afir-
mou nesta sexta-feira que o 
debate por enquanto está em 
um nível “muito simplista” e 
acrescentou que a Huawei é 
uma importante fornecedo-
ra de equipamentos em um 
mercado dominado por ape-

nas três empresas.
“Devido a isso, decidimos 

pausar a implementação de 
equipamentos da Huawei 
em nossa rede enquanto va-
mos nos engajar com várias 
agências e governos e com a 
Huawei para acertarmos a si-
tuação. Eu sinto que a Hua-
wei está realmente aberta e 
trabalhando duro”, disse o 
executivo.

A Huawei superou a sueca 
Ericsson e se tornou a maior 
fabricante de equipamentos 
para telecomunicações do 
mundo no início desta déca-
da, apesar de ser excluída do 
mercado norte-americano. A 
terceira maior fornecedora é 
a finlandesa Nokia.

Read afirmou que a in-
dústria de telefonia móvel da 
Europa vai enfrentar custos 
maiores e atrasos na imple-
mentação de redes 5G se as 
autoridades do bloco proibi-
rem os produtos da Huawei.




