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CPMI para Brumadinho
pode acabar soterrada 
como a de Mariana
Relator de projeto 
que endurecia lei 
para segurança de 
barragens critica 
arquivamento

Uma Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) para 
apurar as causas do rompimento 
da barragem da empresa de mine-
ração Vale em Brumadinho (MG) e
evitar novas catástrofes deverá ser 
instalada assim que começarem os 
trabalhos do Congresso Nacional, 
em 1º de fevereiro. A informação 
foi dada pelo senador Otto Alen-
car (PSD-BA), à Agência Senado. 
Segundo ele, já existe acordo para 
reunir o mínimo de assinaturas ne-
cessário (27) para pedir a instala-
ção de uma CPMI.

Porém, tudo indica que esta pro-
posição tomará o mesmo caminho 
de uma proposta legislativa que 

endurecia a Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB), 
até hoje não aprovada. Trata-se do 
projeto (PLS 224/2016) apresenta-
do pelo senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) em 2016, resultado dos 
trabalhos de uma comissão tempo-
rária criada para debater a seguran-
ça de barragens após a tragédia em 
Mariana, ainda sem votação pelos 
17 senadores da Comissão de Meio 
Ambiente (CMA), que não contará 
mais com a participação de nomes 
como Romero Jucá (MDB-RR), 
Jorge Viana (PT-AC), Cristovam 
Buarque (PPS-DF) e Lindbergh 
Farias (PT-RJ). Enquanto o tempo 
passa Minas Gerais está virando 
“Lamas Gerais”.

O senador Jorge Viana (PT-AC), 
relator do projeto, declarou que, 
após o desastre da barragem de 
Fundão, em Mariana (MG), “to-
dos têm parcela de culpa porque, 
efetivamente, nada foi feito”. Ao 
lamentar o abandono da proposta, 
que acabou sendo arquivada, res-
saltou que “numa hora dessas, to-
dos querem apontar culpados, mas, 
dificilmente, alguém assume parte 

da culpa. No real mesmo, pratica-
mente nada foi feito pelo Governo 
de Minas, pelo Ministério Público, 
pela Justiça, nem por legisladores”. 
Apesar de ter recebido relatório 
favorável de Viana, o texto não 
foi votado pela Comissão de Meio 
Ambiente (CMA), e acabou sendo 
arquivado.

Por sua vez, o presidente da 
CMA no biênio 2017-18, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), dis-
se que manteve Jorge Viana como 
relator e incluiu o PLS 224/2016 na 
pauta de votações, mas não houve 
quórum para votação do relatório 
naquelas ocasiões. Ainda segundo 
o presidente da CMA, em agosto de 
2017, Viana pediu a devolução do 
projeto para elaboração de um novo 
texto, o que até o final de 2018 não 
havia sido feito. Sem o novo rela-
tório de Viana, disse Alcolumbre, 
o projeto de Ferraço não pôde ser 
colocado em votação pela CMA 
e terminou arquivado em dezem-
bro de 2018. Por força regimental, 
projetos que não tenham pareceres 
aprovados em comissões devem ser 
arquivados ao final da legislatura.

Multis brasileiras ignoram  
regras em decisões estratégicas

Oito em cada dez multinacio-
nais brasileiras não consideram 
o compliance – aplicação das 
normas legais e diretrizes estabe-
lecidas para o negócio – em de-
cisões estratégicas e comerciais, 
mostra o estudo global “Connec-
ted Compliance: The global case 
for integration”, divulgado pelo 
Baker McKenzie, em cooperação 
com o escritório brasileiro de ad-
vocacia Trench Rossi Watanabe.

“As empresas brasileiras pre-

cisam encontrar um equilíbrio 
entre compliance e crescimento 
estratégico, alinhando objetivos 
comerciais, mitigando riscos e 
aumentando o valor de seu negó-
cio,”, alerta a advogada Heloisa 
Uelze, sócia do escritório brasi-
leiro.

O estudo detectou que há iso-
lamento dos departamentos de 
compliance, que ocupam posi-
ções secundárias na cadeia de to-
mada de decisões. Página 6

Vale diz que doará R$ 100 mil 
para família das vítimas

A Vale vai doar R$ 100 mil para 
cada família que teve um parente 
morto na tragédia gerada com o 
rompimento da barragem da mine-
radora em Brumadinho, nos arredo-
res de Belo Horizonte. As doações 
serão repassadas a partir desta ter-
ça-feira, anunciou nesta segunda-
feira o diretor executivo de Finan-
ças e Relações com Investidores 
da Vale, Luciano Siani. Segundo a 
empresa, trata-se de doação, e não 
de indenização.

Siani disse que está assegurado o 
repasse da compensação financeira 
para o município de Brumadinho. 
“A Vale vai compensar o município 
como se a operação estivesse cor-
rendo” , ressaltou.

Paralelamente, foram contratados 

psicólogos e assistentes sociais do 
Hospital Albert Einstein para assistên-
cia às vítimas do acidente na região.

Questionado sobre a queda de 
24% das ações da Vale na Bolsa de 
São Paulo, Siani disse que o foco 
das preocupações é outro. “O foco 
é na mitigação do sofrimento.”

O Ibovespa, principal índice do 
desempenho das ações negociadas 
na B3, antiga BM&F Bovespa, fe-
chou a segunda-feira em queda de 
2,29%, aos 95.604 pontos. A queda 
do indicador foi puxada pela forte 
desvalorização das ações da Vale e 
de sua holding, a Bradespar, que ti-
veram baixa de 24,52% e 24,49%, 
respectivamente. Com essa queda, 
a Vale perdeu cerca de R$ 72,77 bi-
lhões de valor de mercado. Página 5

Dívida pública pode subir quase 11% para R$ 4,3 trilhões
A Dívida Pública Federal (DPF) 

deverá chegar ao fim de 2019 entre 
R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões, 
prevê o Tesouro Nacional. No ano 
passado, o débito ficou em R$ R$ 
3,877 trilhões. Se atingir o maior 
valor previsto, será uma alta de 
10,9%. A meta de inflação fixada 
pela União para o ano é de 4,25%.

Em 2018, a dívida teve cres-
cimento de 8,9%, também muito 
superior ao IPCA do ano, que fe-
chou em 3,75%. Além da forte alta, 
houve piora no perfil da DPF. Os 
títulos corrigidos por taxas flutuan-

tes passaram de 31,5% do total em 
dezembro de 2017 para 35,5% no 
mês passado.

De acordo com o Plano Anual 
de Financiamento (PAF) da dívida 
pública em 2019, o governo criou 
um espaço para aumentar a fatia de 
títulos corrigidos por taxas flutuan-
tes como a Selic (juros básicos da 
economia) e de papéis corrigidos 
pelo câmbio, caso haja instabili-
dade no mercado financeiro. Nes-
se caso, cairia a parcela da dívida 
prefixada (com taxas de juros fixas 
e definidas antecipadamente) e vin-

culada à inflação.
Segundo o documento, a fatia 

dos títulos prefixados deverá encer-
rar o ano entre 29% e 33% da DPF. 
Atualmente, a participação está em 
33%. A parcela corrigida por ín-
dices de preços deverá ficar entre 
24% e 28%. Hoje, está em 27,5%.

A parcela da DPF vinculada à 
taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia) deverá encerrar 2019 entre 
38% e 42%, contra os 35,5% regis-
trados atualmente. Já a participação 
da dívida corrigida pelo câmbio, 
considerando a dívida pública ex-

terna, deverá encerrar o ano entre 
3% e 7%. O percentual atual está 
em 4%.

Em tese, os títulos corrigidos por 
taxas flutuantes aumentam o risco 
da dívida pública, porque a Selic 
pressiona mais o endividamento do 
governo quando os juros básicos da 
economia sobem. No entanto, com 
a queda dos juros básicos no ano 
passado, o aumento da participação 
desses papéis beneficiou o Tesouro 
porque ajudou a segurar o paga-
mento dos juros da dívida pública. 
Página 3

Investidores já preparam ações nos EUA 
Depois do caso da Petrobras, que 

pagou R$ 10 bilhões a acionistas 
norte-americanos antes mesmo que 
o processo apresentado contra a es-
tatal fosse concluído, será a vez da 
Vale. Dois escritórios de advocacia 
dos Estados Unidos anunciaram 
que pretendem entrar com ações 
coletivas contra a empresa na Justi-
ça do país após as perdas causadas 
aos investidores pelo rompimen-
to da barragem da mineradora em 
Brumadinho (MG).

“A Rosen Law está preparando 
uma ação coletiva para recuperar as 

perdas sofridas pelos investidores 
da Vale”, afirma comunicado dos 
advogados enviado a investidores, 
segundo reportagem do jornal Es-
tado de S.Paulo. O escritório afir-
ma estar investigando se a minera-
dora brasileira pode ter “emitido ao 
público informações de negócios 
materialmente falsas”.

Já o escritório Tha Schall inves-
tiga se a Vale soltou “informações 
falsas e enganosas” aos investidores, 
que omitiam os riscos com a barra-
gem e, por isso, burlam as regras do 
mercado acionário dos EUA.

Ricardo Stuckert / Fotos Públicas
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Houve um tempo em que 
se brincava bastante com a 
inexatidão dos serviços de 
meteorologia. Falava-se que 
“se o ‘homem do tempo’ dis-
se que vai chover, prepare-se 
para um dia de muito sol”. 
Os anos se passaram, os ins-
trumentos meteorológicos 
tornaram-se cada vez mais 
sofisticados e, hoje, as pre-
visões costumam ser bem 
certeiras.

Com a economia também é 
assim. Anos e anos de obser-
vações do comportamento dos 
mercados, da interface entre ati-
vidade econômica e política e 
dos players, sejam eles públicos 
ou privados, que influenciam 
os rumos de uma determinada 
região, nos deram elementos 
suficientes para prever com ra-
zoável grau de confiabilidade 
quais são as perspectivas de 
crescimento, de meta inflacio-
nária, de variação cambial e ou-
tros fatores.

Mas sempre existe o im-
ponderável. A tragédia de 
Brumadinho (MG) – que não 
nos cabe discutir, neste artigo, 
se foi causada por ineficiência 
da empresa, inoperância do 
poder público ou mera fatali-
dade – é uma dessas ocorrên-

cias inesperadas que tendem a 
impactar não apenas as metas 
traçadas pela empresa envol-
vida, mas também, a repercu-
tir na Bolsa de Valores e nos 
resultados gerais da economia 
nacional.

Cumpre lembrar que a 
Vale é uma gigante – maior 
produtora de manganês e 
ferroligas do Brasil, ela ope-
ra em 14 estados e dispõe 2 
mil quilômetros de malha 
ferroviária e nove terminais 
portuários próprios – sendo 
inevitável que os problemas 
que se abatem sobre ela afe-
tem a economia nacional 
como um todo.

É por isso que, imediata-
mente após as notícias sobre 
a tragédia de Brumadinho to-
marem conta da imprensa, o 
mercado reagiu. A Empresa 
Brasileira de Comunicação 
noticiou, na segunda-feira, 

28 de janeiro, que a projeção 
para o crescimento da eco-
nomia, neste ano e em 2020, 
foi reduzida pelas institui-
ções financeiras consultadas 
pelo Banco Central (BC).

Se antes a projeção para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) era de 2,53% 
para 2919, e de 2,6% para 
o ano que vem, ela agora 
foi revisada para 2,50% nos 
dois anos analisados. Já a in-
flação, que é calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
deve ficar em 4% este ano.

Estas, porém, não são as 
análises mais importantes 
no momento. Mesmo porque 
elas ainda não refletem todo 
o impacto que a tragédia 
deverá ter sobre o cenário 
econômico nacional. Muito 
menos, são definitivas sobre 
o que nos aguarda.

As ações da Vale perderam 
mais de 20% de seu valor de-
pois que o pregão abriu, no 
primeiro dia útil após o inci-
dente. Na prática, a empresa 
começou a semana valendo 
R$ 70 bilhões a menos, e 
ainda foi colocada em Credi-
tWatch com viés negativo (ou 
seja, com alta probabilidade 

de sofrer uma redução em seu 
rating em um prazo de até 90 
dias) pela agência de classi-
ficação de riscos Standard & 
Poor’s. Isso porque, dentre 
outros fatores, é de se esperar 
que a empresa sofra multas 
ambientais, bem como ações 
criminais e civis por parte das 
famílias das vítimas e do pró-
prio Estado. 

Seria otimismo demais su-
por que nada disso impactará 
a saúde da economia brasilei-
ra pelos próximos meses. A 
melhor resposta que se pode 
dar ao mercado, neste mo-
mento, é a sinalização de que 
a empresa e o poder público 
estarão unidos em torno do 
esclarecimento dos fatos, do 
saneamento dos problemas e 
do compromisso firme de não 
deixar que novas tragédias 
aconteçam. Mesmo porque, 
muito acima de quaisquer 
consequências financeiras e/
ou macroeconômicas, preva-
lece a importância de se pre-
servar as vidas – estas, sim, as 
únicas perdas verdadeiramen-
te irreparáveis

q  Maurice Kattan
Economista e sócio-diretor da 

Union National.

Em novembro de 2018, 
45 barragens corriam sério 
e iminente risco de rom-
pimento (diz relatório da 
ANA – Agência Nacional 
de Águas). Novas tragédias, 
como a de Mariana, eram 
anunciadas (3% das 24 mil 
barragens apresentavam al-
gum tipo de risco; 40% não 
estão sequer regularizadas). 
Brumadinho não entrou na 
lista porque a Vale garantiu, 
com base em auditorias, que 
tudo estava bem.

Se a Justiça e o Estado 
brasileiros atuassem com 
rigor, promovendo o impé-
rio da lei, sobraria respon-
sabilidade rápida para todo 
mundo, incluindo evidente-
mente a penal (homicídios 
por omissão). A impunidade 
de Mariana estimula a rein-
cidência. Lá ocorreu o maior 
desastre ambiental da nossa 
história. Brumadinho tende 
a ser o maior “genocídio”, 
se todos os cadáveres forem 
encontrados.

Descaso das empresas e 
desleixo do poder público 
(poucas vistorias – só 17% 
das barragens anualmente 
são fiscalizadas – falta de 
estrutura, de funcionários 
etc.). Os países civilizados 
conciliam a preservação 
ambiental (planeta sustentá-
vel) com desenvolvimento 
econômico. Precisamos das 
duas coisas para se respeitar 
a vida humana.

Fomos governados, até 
aqui, por sonhadores, tecno-
cratas ou ideólogos (Calli-
garis, Folha 24/1/19). Estes, 
com a Bíblia ou Marx na 
mão, a partir de suas para-

noias, acham que podem 
transformar o mundo de 
acordo com suas ideias, sem 
contato com a realidade. 
Já levaram muitos países à 
guerra ou à falência.

Nossa governança (tanto 
pública como privada) pre-
cisa de um choque empírico 
(dados da realidade) e racio-
nal (ciência mais pondera-
ção). De gente que pensa a 
realidade concreta complexa 
de maneira equilibrada. Nós 
criamos um país (leia-se: 
um Estado e um Mercado) 
monstruoso e patrimonialis-
ta, cujas elites do poder do-
minam tudo e todos.

Essas elites perversas 
(oligarquias administrati-
vas, políticas, empresariais 
e financeiras), por meio dos 
seus pactos oligárquicos e 
do “cordialismo” (usar a 
coisa pública como se fosse 
particular), mandam e des-
mandam secularmente na 
nação, buscando a satisfação 
exclusiva dos seus interesses 
privados, prejudicando, rou-
bando e pilhando todas as de-
mais classes sociais (os pro-
prietários, a classe média, os 
trabalhadores precarizados e 
os excluídos/abandonados). 

São castas bandidas contra o 
restante da população.

O Estado revela total des-
leixo no cumprimento das 
suas tarefas essenciais (edu-
cação, saúde, segurança, 
Justiça e fiscalização decen-
te que garanta a prosperida-
de de todos). Ele sabe criar 
e vomitar normas em abun-
dância, para nunca as fisca-
lizar eficazmente e incorrup-
tamente.

A permanência secular 
dessa degenerada estrutura 
de poder (Estado e Merca-
do patrimonialistas, que sa-
queiam impiedosamente a 
população), sempre coberta 
“pela túnica rígida do pas-
sado inexaurível, pesado, 
sufocante” (R. Faoro, Os do-
nos do poder), está se colap-
sando. A cada dia uma nova 
megadesgraça ou uma nova 
falência.

Repete-se aqui o processo 
de desertificação da Ilha de 
Páscoa (das grandes estátuas 
de pedra – moais), com seus 
reiterados desastres ambien-
tais. Até que um dia chegou 
o colapso final! Quase todos 
os seus habitantes morreram 
(sobretudo de fome).

O grave problema é que 
no nosso território e cultu-
ra é praticamente impos-
sível fazer prevalecer, nas 
relações entre o Estado e o 
Mercado, “qualquer forma 
de ordenação impessoal e 
mecânica” ou mesmo o im-
pério da lei sobre as relações 
familiares, íntimas, pessoais, 
ou seja, cordiais (Sérgio Bu-
arque, Raízes do Brasil). Até 
nosso capitalismo (tupini-
quim) é de laços, amizades, 

conchavos e negociatas en-
tre as castas dirigentes.

Cordialismo (corrosão do 
caráter público do Estado), 
patrimonialismo (estatismo 
desmedido e saqueamento 
da riqueza nacional pelas 
elites do poder), patriarca-
lismo, impunidade, dentre 
outros, são os nossos “de-
mônios pérfidos” do poder e 
do atraso.

Faoro e Sérgio Buarque 
viram na tradição histórica 
luso-brasileira “um círculo 
civilizacional interrompi-
do, precocemente enve-
lhecido antes de se desen-
volver, retrógrado antes de 
qualquer decadência, nessa 
viagem que curta-circuita 
os polos do patrimonialis-
mo privado e do estamento 
público-burocrático-esta-
tal, viagem redonda porque 
quadrada, vale dizer, em-
paredada (…) essa ‘social 
enormity’ (Toynbee), que 
Faoro preferiu traduzir por 
‘monstruosidade social’, 
encobre a autoreprodução 
de velhos mecanismos de 
dominação e instituições 
anacrônicas” (ver Francis-
co Foot Hardman, Estadão 
24/1/09).

Sem um choque empírico 
e racional profundo na nossa 
governança (pública e priva-
da), o colapso total é o único 
futuro que está garantido. O 
Brasil não pode ser o país do 
futuro (como dizia Zweig, 
na década de 40 do século 
20) colapsado.

q  Luiz Flávio Gomes
Jurista, é deputado federal 

(PSB-SP).

Nós criamos 
um país (leia-
se: um Estado 
e um Mercado) 
patrimonialista

É inevitável que 
os problemas 
afetem o Brasil 
como um todo

Brumadinho, Mariana: retratos  
da nossa ‘monstruosidade social’

Impactos de Brumadinho na economia brasileira

Os robôs já estão  
aqui, mas sua empresa 
sabe como usá-los?

Conversando com diver-
sas empresas sobre Automa-
ção Robótica e Cognitiva de 
Processos, também conheci-
da como R&CA (do inglês 
Robotic and Cognitive Auto-
mation), percebo que o mer-
cado brasileiro está chegando 
a um ponto de mudança de 
direção. Há alguns anos, as 
conversas giravam em torno 
do descobrimento do R&CA 
e quais os benefícios que 
essa tecnologia poderia tra-
zer. Agora, os assuntos saem 
do campo da evangelização e 
entram no da realização.

Essa mudança é fruto do 
forte apelo trazido pela tecno-
logia, como grandes ganhos 
de produtividade e redução 
de custo, além de baixas des-
pesas de implementação. A 
pesquisa “The robots are wai-
ting”, realizada recentemente 
pela Deloitte, demonstrou que 
95% das empresas tiveram 
suas expectativas de aumento 
de produtividade superadas, 
e 94% também superaram 
a expectativa em relação ao 
custo de implantação. Outras 
vantagens citadas foram me-
lhoria na conformidade dos 
processos, redução de custo, 
flexibilidade e escalabilidade 
e maior acesso às informações 
dos processos automatizados.

Por outro lado, essa mes-
ma pesquisa demonstrou 
que apenas 4% das empre-
sas conseguiram escalar sua 
força de trabalho virtual em 
2018. Então surge a questão: 
se o R&CA traz tantos bene-
fícios, por que as empresas 
estão enfrentando dificulda-
des em escalar a força de tra-
balho composta por robôs?

Para este questionamento, 
apresento três desafios enca-
rados pelas empresas na im-
plementação do R&CA:

– A forma como os proces-
sos estão estruturados dentro 
das empresas tradicionais. Um 
mesmo processo é executado 
por áreas diferentes, criando 
assim silos que são difíceis 
de serem desconstruídos e 
que criam variações na sua 
condução, geram uma visão 
fragmentada e acabam por 
reduzir o valor total que pode 
ser obtido com a automação. 
Dessa forma, os esforços de 
robotização acabam ficando 
centrados nos fragmentos de 
processo em vez de focarem 
no processo como um todo. 
Diante disso, não raro é pre-
ciso se investir mais tempo 
alinhando e padronizando os 
processos do que construindo 
efetivamente os robôs.

– A falta de uma visão es-
truturada de futuro é outro 
problema comum e que im-
pacta a capacidade da organi-
zação de escalar a sua força de 
trabalho virtual. Ao começar 
a trabalhar com R&CA, as 
organizações devem, desde o 
início, pensar grande, por mais 
que comecem pequeno. Desta 
forma, é possível se estabele-
cer metas de médio e longo 
prazo para automação de pro-
cessos fim a fim, ao mesmo 
tempo em que se colhem fru-
tos rápidos em alguns pontos 
que gerem maior retorno.

– Por fim, a falta de prepa-
ro das áreas de TI para lidar 
com esse tipo de tecnologia 

também acaba se tornan-
do um obstáculo. Como o 
R&CA está no limite entre 
tecnologia e processos, é co-
mum que a área de TI tente 
puxar para si a responsabi-
lidade pela sua implementa-
ção. No entanto, a implemen-
tação de R&CA não deve ser 
tratada como simplesmente 
um desenvolvimento de sof-
tware, mas sim como a capa-
citação de uma nova força de 
trabalho e uma grande opor-
tunidade de repensar os pro-
cessos da empresa, não sob a 
ótica passada de reengenha-
ria de processos, mas olhan-
do as novas oportunidades e 
benefícios que tecnologias 
como a Inteligência Artifi-
cial podem trazer para todos.

Em organizações nas quais 
as áreas de TI são mais resis-
tentes, existem duas reações 
que são mais comuns: a pri-
meira é tentar desenvolver 
integrações e customizações 
para os casos já identificados 
de automação. Embora isso, 
em alguns processos, possa ser 
o mais indicado, geralmente 
necessita de orçamentos e pra-
zos muito maiores do que uma 
implementação de R&CA, e 
em vez de colher os benefícios 
rapidamente, a área entra em 
filas intermináveis de prioriza-
ção, e aguarda por capacidade 
e verba para efetivar a imple-
mentação.

A segunda alternativa é 
utilizar ferramentas de au-
tomação de testes, que em-
bora possuam algumas das 
características básicas das 
ferramentas de R&CA, não 
apresentam a infraestrutura 
necessária para se tornarem 
escaláveis e realmente alcan-
çarem todos os benefícios 
para o negócio que as ferra-
mentas especializadas po-
dem oferecer.

Por essas e outras razões, 
muitas organizações buscam 
a criação de Centros de Ex-
celência de Automação, que 
são áreas multidisciplinares 
e de gestão conjunta entre 
os setores de negócio e de 
tecnologia. Mais do que um 
exercício de boa convivên-
cia, uma vez que são áreas 
que, não raro, entram em 
conflito, o desenvolvimento 
de um Centro de Excelência 
permite à organização maior 
agilidade nas tomadas de de-
cisão, ao mesmo tempo em 
que garante que as melhores 
soluções tecnológicas serão 
adotadas, sejam elas basea-
das em R&CA ou não.

Dentre os diversos pa-
péis desempenhados por 
esses centros estão, princi-
palmente, trazer inovação 
para o negócio por meio do 
redesenho dos processos de 
negócio face às novas tecno-
logias, a avaliação da melhor 
abordagem para a resolução 
de determinada necessidade 
com base na análise do es-
forço versus o benefício para 
o negócio e a otimização da 
infraestrutura tecnológica 
necessária para permitir uma 
maior reutilização de licen-
ças e componentes robóticos.

q  Martin Seefelder
Gerente sênior da

Deloitte Brasil.
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O valor da vida
Passados quatro dias da tragédia em Brumadinho, o 

Governo Bolsonaro segue produzindo pouco além de des-
culpas para o que defendia até o acidente. Pois o programa 
do presidente eleito Jair Bolsonaro mencionava “meio 
ambiente” apenas uma vez: ao falar sobre estrutura fed-
eral agropecuária, trazia o item “Recursos Naturais e Meio 
Ambiente Rural”. “Não podemos continuar admitindo 
uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do Ibama, 
prejudicando quem quer produzir”, disse Bolsonaro, ainda 
candidato.

O meio ambiente acabou mantendo seu ministério, e 
o ministro Ricardo Salles falou nesta segunda-feira em 
eliminar barragens como a de Brumadinho “onde for pos-
sível”. Admitiu até proibir o uso de técnicas ultrapassadas 
e acenou com “incentivos regulatórios e econômicos para 
que as melhores técnicas sejam aproveitadas”. (Salles foi 
condenado em primeira instância pela justiça paulista por 
improbidade administrativa, num processo que beneficiou 
uma empresa… mineradora; mas sobre isto ele não quer 
falar).

O ministro declarou que o excesso de burocracia na 
fiscalização ambiental “não coibiu o problema” em Bru-
madinho. Vendo por outro lado, a responsabilidade empre-
sarial também não. O aumento da produção na região se 
deu através de rito acelerado. Se tivesse sido enquadrado 
no procedimento mais rigoroso, o acidente não teria ocor-
rido? A resposta fica apenas no campo da especulação.

O programa do governador de Minas, Romeu Zema 
(Partido Novo), toca de forma explícita no assunto: “Con-
siderando a morosidade do setor público, é mais eficiente 
inverter a lógica dos licenciamentos, presumindo a priori 
a inocência por parte do agente econômico. Porém, em 
contrapartida a esta presunção, serão garantidas severas e 
implacáveis punições, a posteriori, no caso de irregulari-
dades.” Até hoje a batalha de Mariana rola na justiça.

Mais direto é Evandro Negrão Jr., vice-presidente do 
Novo, que tuitou: “Ela (a companhia) errou, deve pagar 
1 grande multa e voltar a funcionar asap” (sigla para “as
soon as possible”, ou “assim que possível”). Para calcular 
a multa, em quanto será estimado o valor de cada morte?

Procura lá
O Estado de Israel virou o Posto Ipiranga da vez.

Permuta em imóveis
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que não 

cabe tributação na permuta de imóveis. O benefício con-
templa as empresas cujo regime tributário é de lucro pre-
sumido, uma vez que as que possuem regime de lucro real 
já não eram tributadas neste tipo de operação.

De acordo com Renato Tardioli, sócio do escritório 
Tardioli Lima Advogados, “nos últimos anos, em função 
da dificuldade para adquirir terrenos, as incorporadoras 
tiveram de se reinventar. Uma saída foi adotar a permuta: 
em troca de um terreno para a construção de um imóvel, 
a incorporadora oferece ao proprietário, em pagamento, 
unidades do futuro empreendimento, permuta total ou par-
cial”.

A Receita, sempre pronta para arrancar algum do contri-
buinte, vinha cobrando sobre a transação Imposto de Ren-
da, PIS, Cofins e Contribuição Social, totalizando 6,73% 
em impostos. Mas no entendimento do STJ, de acordo 
com o relator Herman Benjamin, “o contrato de troca ou 
permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao 
contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria 
das vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro 
na troca”.

De lado
As associações dos Jornais (ANJ), das Revistas (Aner) 

e de rádios e TVs (Abert) protestaram contra a detenção, 
por duas horas, do repórter Rodrigo Lopes, da Zero Hora,
em Caracas. Sobre o exílio voluntário do deputado e jor-
nalista Jean Wyllys, após sucessivas ameaças, nem uma 
palavra, até agora, das entidades defensoras da liberdade 
de imprensa.

Filosofia
O ministro Ernesto Araújo escreveu, na Bloomberg, so-

bre a “desconstrução pós-moderna avant la lettre do su-
jeito humano e negação da realidade do pensamento” (…) 
“associada à renúncia da própria capacidade de agir (…). 
Lembra os escritos na parede feitos pelo Menino do Acre.

Rápidas
A OAB/RJ realizará nesta quarta-feira ato contra a 

proposta de extinção da Justiça do Trabalho (JT). Será 
às 16h30, na Central do Brasil *** Neste domingo, Feira 
Caxias Shopping estará de volta, das 12h às 18h *** O 
Shopping Jardim Guadalupe promove, nesta quinta-feira, 
às 19h, show com o músico Leandro Laranja *** Não, o 
show não é em homenagem a nenhum assessor de Flávio 
Bolsonaro.

Estourando projeções até 2022
Dívida bruta 
deverá encerrar  
o ano em 78,2% 
do PIB

O ano de 2019 deverá en-
cerrar com a dívida bruta do 
governo geral representando 
78,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB). A ser mantida 
essa tendência  a projeção 
de estouro verificada no ano 
passado do indicador que 
inclui a dívida federal, dos 
estados e operações compro-
missadas, em 2022 chegará a 
80,6%.

A estimativa consta do 
Plano Anual de Financia-
mento (PAF) para a dívida 
pública deste ano apresenta-
do nesta segunda-feira pelo 
Tesouro Nacional. Elabo-
rada pela Secretaria de Po-

lítica Econômica (SPE) do 
Ministério da Economia, a 
projeção leva em conta cres-
cimento de 2,5% do PIB, in-
flação oficial de 3,9% pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
e taxa Selic – juros básicos 
da economia – de 7% ao ano 
no fim de 2019.

O cenário chega a levar 
em consideração a aprova-
ção do texto atual da reforma 
da Previdência que tramita 
no Congresso e a manuten-
ção do cronograma de priva-
tizações e concessões divul-
gado no fim do ano passado. 

Por esse cenário base, 
a dívida bruta continuaria 
a crescer até 2022, quanto 
atingiria 80,6% do PIB e co-
meçaria a cair lentamente no 
ano seguinte até fechar 2027 
em 74,3% do PIB. O secre-
tário do Tesouro, Mansueto 
Almeida, no entanto, disse 
que as estimativas podem 

ser melhores ou piores, de-
pendendo da capacidade do 
governo de cumprir com o 
ajuste fiscal.

“Esse cenário (a SPE) 
está em linha com as previ-
sões do mercado divulgadas 
no boletim Focus do Banco 
Central (pesquisa semanal 
com instituições financei-
ras). Hoje, o mercado faz a 
conta da emenda aglutinati-
va da reforma da Previdên-
cia que está no Congresso, 
mas, caso ela seja aprovada 
mais rápido que o previsto, 
e a gente tenha um cenário 
mais rápido de privatiza-
ção e de concessões, com 
outras reformas estruturais 
que aumentem o crescimen-
to potencial da economia, a 
dívida bruta poderá crescer 
menos”, afirmou Almeida.

O PAF de 2018 original-
mente projetava que a dívida 
bruta encerraria o ano passa-
do em 74,8% do PIB. Com 

base nos dados registrados 
até novembro, a SPE agora 
estima que o indicador tenha 
fechado 2018 em 77,3% do 
PIB.

Agenda de reformas

Mesmo com um eventual 
sucesso da agenda de refor-
mas do atual governo, o se-
cretário do Tesouro disse que 
o Brasil enfrenta um desafio 
imenso para reequilibrar as 
contas públicas, com um ní-
vel de endividamento ainda 
considerado alto em relação 
a economias semelhantes.

“Se olharmos para outros 
países emergentes, uma dívi-
da bruta próxima de 80% do 
PIB é muito alta. No Brasil, 
o serviço da dívida [juros e 
encargos] é muito mais alto 
que o de economias avança-
das, então, esse “endivida-
mento precisa ser contido”, 
declarou.

Projeto vai facilitar 
comprovação de inadimplência

O Projeto de Lei 10.940/18 
considera passível de protes-
to em cartório qualquer pro-
va escrita de dívida, como 
nota fiscal e boleto bancário, 
mesmo que não tenha efi-
cácia de título executivo ou 
assinatura do devedor, ou 
que tenha sido emitido ele-
tronicamente. O objetivo da 
medida é facilitar a compro-
vação da inadimplência.

O texto altera a Lei de 
Protesto de Títulos (Lei 
9.492/97). A finalidade do 
protesto é provar o atraso do 
devedor e resguardar o direi-
to de crédito.

O PL 10.940/18 foi ela-
borado pela Comissão Mista 
da Desburocratização, que 
funcionou entre 2016 e 2017 
no Congresso Nacional. O 
colegiado avaliou as rotinas 
realizadas por órgãos públi-
cos com o intuito de otimizar 
procedimentos para o cida-

dão. A comissão foi presidi-
da pelo deputado Julio Lopes 
(PP-RJ) e teve como relator 
o senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG).

O projeto permite ainda 
que empresas lancem o valor 
dos títulos protestados como 
perda de crédito no balanço 
contábil. A medida reduz o 
valor do lucro real da pes-
soa jurídica, usado como 
referência para o cálculo de 
impostos.

Hoje, isso já é possível de 
ser feito. No entanto, a lei 
exige que a empresa credora 
ajuíze previamente uma ação 
de cobrança da dívida. Com 
a redação proposta, o lança-
mento da perda no balanço 
contábil não necessitará de 
processo judicial prévio. A 
proposta, que já foi aprovada 
pelo Senado, será analisada 
diretamente pelo Plenário da 
Câmara.

Ligando tomadas na Argentina e no Uruguai
Problemas de 
transmissão e 
calor levaram 
país a importar 
energia

Importar emergencial-
mente energia elétrica do 
Uruguai e da Argentina é 
a forma encontrada para o 
Brasil melhorar a reserva in-
terna disponível, em função 
do forte calor que atingiu o 
país nas primeiras semanas 
de janeiro, aliado a proble-
mas ocorridos em algumas 
linhas de transmissão.

Para diretor-geral do 
ONS, Luiz Eduardo Barata, 
o que levou à importação 
não foi um problema de fal-
ta de energia, mas de potên-
cia e de reserva de potência. 
“Nós teríamos condições de 
atender à demanda sem a ne-
cessidade de importar ener-

gia dos dois países. Mas por 
uma questão de reserva, nós 
solicitamos e fomos supri-
dos por pouco mais de 2 ho-
ras. Passada a hora de maior 
demanda nós interrompemos 
o intercâmbio”.

Produção

No último dia 22, o país 
atingiu o maior nível de pro-
dução de energia em duas 
décadas, em decorrência do 
aumento elevado do consu-
mo, provocado pelas altas 
temperaturas registradas.

Barata informou que nas 
duas últimas semanas o país 
enfrentou alguns problemas 
complexos, que começaram 
no Ceará, com a queda da li-
nha Pecém-Fortaleza, no dia 
11. Em seguida, fortes ventos 
derrubaram duas torres em 
Xingu, que retirou do sistema 
um dos dois Bipolos do Ma-
deira. Na Bahia houve, ain-
da, a derrubada da linha [de 
transmissão] Barreiras-Rio 
das Éguas, em razão de uma 
tentativa de roubo de material.

 “Na semana subsequente, 
as condições de agravaram 
porque nós perdemos o se-
gundo polo do Madeira por 
problemas no transformador, 
em Araraquara, e perdemos 
ainda a usina nuclear de Angra 
II. Além dos problemas opera-
cionais, tivemos um aumento 
considerável da potência ao 
longo da tarde por causa do 
forte calor”, disse Barata.

 “Obviamente nós soli-
citamos uma importação 
emergencial da Argentina 
e do Uruguai, mas isso faz 
parte, nós temos um acordo 
com os dois países para, no 
caso de distúrbios sérios, nos 
socorremos mutuamente”.

Barata informou que, na 
semana passada, o país no-
vamente teve necessidade de 
recorrer ao países vizinhos. 
“Nós tivemos, na ponta, uma 
demanda maior do que a da 
véspera e, novamente, com a 
importação dos dois países, 
nós atendemos toda a carga 
demandada sem qualquer 
tipo de distúrbio de frequên-
cia ou tensão”.

Para o diretor do ONS, 
mais que o socorro dos dois 
países “a robustez e a resili-
ência do Sistema Interligado 
possibilitou que o país pas-
sasse por esses problemas 
sem que o consumidor final 
sequer ficasse sabendo do 
ocorrido”.

Mas mesmo admitindo a 
robustez do sistema, “não 
podemos deixar de reconhe-
cer a importância do inter-
câmbio com os países vizi-
nhos. O que reforça a tese 
de que as interligações inter-
nacionais são absolutamente 
favoráveis ao aumento da 
confiabilidade do sistema, 
ao permitirem a ajuda mu-
tua”.

 “Neste caso específico, 
o intercâmbio foi favorável 
a gente, mas por diversas 
vezes fomos nós que socor-
remos o sistema argentino 
por problemas de queda de 
linhas de transmissões. E 
esse tipo de atendimento não 
é realizado em troca de pa-
gamento, mas de crédito em 
energia”, esclareceu.

Confiança dos consumidores 
chineses cresce no 4º trimestre

O índice que avalia a con-
fiança dos consumidores chi-
neses aumentou no quarto 
trimestre de 2018, quando a 
economia continuou crescen-
do, mostrou um relatório de 
pesquisa da Nielsen, empresa 
de avaliação e análise de da-
dos do mercado internacional.

O Índice da Tendência dos 
Consumidores do país ficou 
em 113 pontos no quarto tri-
mestre, alta de um ponto em 
relação ao terceiro. Níveis 
abaixo e acima de 100 indicam 
otimismo e pessimismo dos 
consumidores, respectivamen-
te. O índice avalia a expectati-
va de emprego local, finanças 
pessoais e vontade de gastar.

Andy Zhao, o presidente da 
Nielsen China, viu que a eco-
nomia chinesa mudou de um 
crescimento de alta velocida-
de para um de alta qualidade 
em 2018, devido às políticas 
favoráveis para o comércio, 
companhias privadas, micro 

e pequenas. “No futuro, o Ín-
dice da Tendência dos Consu-
midores da China permanece-
rá estável”, disse Zhao.

O subíndice para a expec-
tativa de emprego aumentou 
de 70 para 75 pontos, e o para 
a vontade de gastar teve alta 
de 3 pontos, para 60. O su-
bíndice das finanças pesso-
ais ficou em 69, o mesmo do 
ano anterior. Segundo apurou 
a Agência Xinhua, os consu-
midores nascidos entre 1990 e 
1999 tornaram-se a força prin-
cipal do consumo na era da in-
ternet, com 63 pontos no índice 
da vontade de gastar, mais alto 
que o dos nascidos nas décadas 
de 1980, 1970 e 1960.

Essa geração dos consu-
midores é profundamente in-
fluenciada pela internet, sendo 
mais experiente no setor digi-
tal, e a economia digital trans-
formou o modelo do consumo 
e impulsionou a melhoria do 
consumo, afirmou Zhao.

Custo da construção: 
inflação de 0,4% 

O Índice Nacional de 
Custo da Construção - M 
(INCC-M), medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou inflação 
de 0,4% em janeiro des-
te ano, acima do resultado 
de dezembro (0,13%). O 
INCC-M acumula taxa de 
4,09% em 12 meses. A alta 

da taxa de dezembro para 
janeiro foi provocada pelos 
aumentos dos custos dos 
serviços e da mão de obra.

Embaixada  
em Tel Aviv

Em reunião com o pre-
sidente da República em 
exercício, general Hamil-
ton Mourão, o embaixa-
dor da Palestina no Brasil, 

Ibrahim Mohamed Khalil 
Alzeben, pediu que a Em-
baixada do Brasil em Israel 
seja mantida em TelAviv, e 
não transferida para Jeru-
salém. O tema está em dis-
cussão no governo federal.

Dodge quer apurar 
responsabilidade

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 

disse, em São Paulo, que os 
responsáveis pela tragédia 
ocorrida com o rompimento 
da barragem da Mina Cór-
rego do Feijão em Bruma-
dinho devem responder cri-
minalmente. Amanhã, ela se 
reúne com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
Dias Toffoli, para conversar 
sobre quais serão as priori-
dades do Judiciário e do Mi-
nistério Público em relação à 
tragédia.
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Estados exportadores limitam 
compensação de créditos de ICMS

Estudo inédito da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) mostra que os dez maiores estados exportadores do 
Brasil limitam a compensação de créditos de ICMS por 
parte de empresas que vendem produtos ao exterior. Os go-
vernos estaduais impõem condições para o uso desses cré-
ditos tanto no pagamento de dívidas quanto na sua transfe-
rência a outras empresas, em confronto com a legislação e 
com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No Brasil, por lei, exportações de mercadorias são deso-
neradas da cobrança de ICMS. Esse benefício está previsto 
na Constituição Federal e na Lei Kandir e busca tornar os 
produtos brasileiros mais competitivos no mercado exter-
no. Na prática, para garantir a exclusão total desse acúmulo 
de imposto no processo produtivo voltado à exportação, a 
carga de ICMS que vem embutida em insumos compra-
dos no mercado interno ao longo da cadeia de produção se 
transforma em crédito para as empresas exportadoras. Esse 
crédito pode ser abatido de outros débitos que essas empre-
sas possuem com os estados ou transferido para terceiros.

O estudo da CNI mostra, no entanto, que, em sua grande 
maioria, as legislações estaduais impedem que os créditos 
acumulados sejam utilizados para a compensação de débi-
tos. Essas limitações contribuem para um cenário no qual 
uma a cada três empresas (ou 32,9%) que utiliza o ressar-
cimento de créditos de ICMS simplesmente não consegue 
receber o benefício, segundo a pesquisa Desafios à Com-
petitividade das Exportações Brasileiras de 2018, também 
conduzida pela CNI.

“Sem a recuperação dos créditos de ICMS, a desonera-
ção sobre as exportações não se efetiva, o que faz com que 
as empresas internalizem esse custo e prejudica a competi-
tividade dos produtos brasileiros no exterior”, diz o diretor 
de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.

Frango: sauditas negam  
razões políticas

A Embaixada da Arábia Saudita negou “razões políti-
cas” para suspender a importação de carne de frango de 
cinco empresas brasileiras. De acordo com  nota, foi “uma 
decisão exclusivamente técnica e rotineira”, pois empresas 
em “desconformidade” com as normas exigidas pelo país 
foram “descrendenciadas”, segundo informa a Agência 
Brasil.

De acordo com a representação diplomática, em breve o 
governo saudita enviará explicação técnica detalhada. Com 
as informações em mãos, os diplomatas sauditas no Brasil 
pretendem marcar reuniões no Ministério das Relações Ex-
teriores e em órgãos federais, assim como para as empre-
sas envolvidas. Segundo a Embaixada da Arábia Saudita, 
a suspensão se baseou em um procedimento de atualização 
da lista de empresas brasileiras credenciadas para exportar. 
Para fazer essa atualização, o governo da Arábia Saudita 
enviou em 1º de agosto de 2018 uma missão de técnicos e 
inspetores para verificar as condições de abate de frango.

Destaca a embaixada que esses técnicos retornaram à Ará-
bia Saudita e elaboraram um documento minucioso, infor-
mando se os frigoríficos brasileiros atendiam às normas sani-
tárias do país. A suspensão das importações de frango se ba-
seou na lista dos frigoríficos brasileiros reprovados nessa lista.

Brazilian Footwear promove  
calçados na Colômbia

O Brazilian Footwear, programa de apoio às exporta-
ções de calçados mantido pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Inves-
timentos (Apex-Brasil), estará na Colômbia entre os dias 
28 de janeiro e 1º de fevereiro. O intuito é promover uma 
missão comercial com 17 marcas brasileiras de calçados 
em showroom nas cidades de Bogotá, Medellín e Cali, que 
contará ainda com seminário sobre o mercado local e ações 
de promoção de imagem.

A coordenadora de Promoção de Imagem da Abicalça-
dos, Alice Rodrigues, destaca que a iniciativa visa a reali-
zação de rodadas de negócios entre calçadistas e lojistas e 
distribuidores do mercado colombiano. Para potencializar 
as vendas, foi previamente agendada uma série de reuni-
ões, um serviço de matchmaking realizado por uma empre-
sa local que cruzou a oferta das empresas verde-amarelas 
com a demanda de alguns dos principais players do setor 
na Colômbia.

Além disso, a ação contará com um seminário preparató-
rio sobre o mercado colombiano, em Bogotá, e um evento 
de relacionamento com a imprensa local, o Photocall, em 
Medellín, que conta com o apoio da Embaixada do Brasil. 
“O mercado colombiano tem demandas semelhantes ao bra-
sileiro, o que facilita as negociações. Em 2018, o país foi o 
sétimo destino do nosso calçado, chegando a importar 7,5 
milhões de pares, 1% mais do que em 2017”, comenta Alice.

Participam da missão comercial as marcas Ala, Zatz, 
Stéphanie Classic, Petite Jolie, Usaflex, Suzana Santos, 
Renata Mello, Klin, Via Uno, Kildare, Sandálias DuRio, 
Savelli, Smidt, DOK, Kolosh Brasil, Mississipi e Tanara.

Porto de Santos bate  
recorde em 2018

O Porto de Santos registrou no ano passado a maior movi-
mentação de cargas de sua história, 133,16 milhões de tonela-
das, 2,5% acima do resultado de 2017, informou a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Segundo a Codesp, 
a soja foi o produto de maior movimentação no porto. Os em-
barques, que totalizaram 94,34 milhões de toneladas, marca 
também recorde, tiveram aumento de 0,8% sobre 2017. O 
principal destaque foi a soja a granel (20,58 milhões de to-
neladas), a carga de maior movimentação no porto, com au-
mento de 24,9% sobre o ano anterior. O segundo produto mais 
embarcado foi o açúcar (15,06 milhões de toneladas), segui-
do do milho (12,66 milhões), celulose (4,65 milhões) e sucos 
cítricos (2,38 milhões). Os dois últimos também registraram 
recorde de movimentação anual.

Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com
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Vale a pena José
E agora, José?/A festa acabou,/a luz apagou,/o povo 

sumiu,/a noite esfriou,/e agora, José?/e agora, você?/você 
que é sem nome,/que zomba dos outros,/você que faz ver-
sos,/que ama, protesta?/e agora, José?

Está sem mulher,/está sem discurso,/está sem carinho,/
já não pode beber,/já não pode fumar,/cuspir já não pode,/a 
noite esfriou,/o dia não veio,/o bonde não veio,/o riso não 
veio,/não veio a utopia/e tudo acabou/e tudo fugiu/e tudo 
mofou,/e agora, José?

E agora, José?/Sua doce palavra,/seu instante de febre,/
sua gula e jejum,/sua biblioteca,/sua lavra de ouro,/seu 
terno de vidro,/sua incoerência,/seu ódio – e agora?

Com a chave na mão/quer abrir a porta,/não existe por-
ta;/quer morrer no mar,/mas o mar secou;/quer ir para Mi-
nas,/Minas não há mais./José, e agora?

Se você gritasse,/se você gemesse,/se você tocasse/a 
valsa vienense,/se você dormisse,/se você cansasse,/se 
você morresse…/Mas você não morre,/você é duro, José!

Sozinho no escuro/qual bicho-do-mato,/sem teogonia,/
sem parede nua/para se encostar,/sem cavalo preto/que 
fuja a galope,/você marcha, José!/José, para onde?

(E agora, José?, Carlos Drummond de Andrade)

Até sexta-feira, muitos não tinham ideia onde fica Bru-
madinho. Brumadinho é um município brasileiro no Es-
tado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. Está loca-
lizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte e sua 
população estimada em 2018 era de 39.520 habitantes. O 
nome “Brumadinho” deve-se ao fato do local estar próxi-
mo à antiga vila de Brumado Velho, que por sua vez teria 
sido assim denominada pelos bandeirantes por causa das 
brumas comuns em toda a região montanhosa em que se 
situa o município, especialmente no período da manhã.

Embora o município de Brumadinho seja atravessado 
pelas rodovias BR-381 (São Paulo–Belo Horizonte) e 
BR-040 (Rio de Janeiro–Belo Horizonte), e seja possível 
chegar à sede municipal a partir de ambas as rodovias, o 
acesso mais curto da capital à cidade de Brumadinho é 
pela rodovia MG-040, a chamada Via do Minério, uma 
estrada mais direta que sai da região do Barreiro, na parte 
sudoeste da capital, e atravessa os municípios de Ibirité 
e Mário Campos antes de chegar a Brumadinho. Há uma 
curta divisa direta de Brumadinho com o município da ca-
pital, mas localizada numa remota área montanhosa, sem 
estradas e de difícil acesso (fonte: Wikipédia).

Três anos após o maior desastre mundial da mineração, 
em Mariana, Belo Horizonte e o Brasil choram de novo 
seus mortos e desabrigados. Três barragens de rejeitos de 
minério de ferro da cia Vale romperam-se, atingindo mais 
de 500 pessoas que estavam na área administrativa e no 
refeitório. Fico boquiaberta com as palavras do presidente 
da Vale, Sr. Fabio Schvartsman, que deu a seguinte decla-
ração: “O dano ambiental será muito menor do que houve 
Mariana, o dano maior será a tragédia humana”.

Confesso que demorei um pouco para entender o que 
foi dito, de forma fria, desumana e cruel. Era como se um 
robô desse a notícia que centenas de seres humanos foram 
engolidos por uma lama suja, sem possibilidades de res-
gate e que as famílias se contentassem com a informação 
dada, pois já estava de bom tamanho. Enterro? Para quê? 
Os restos dos corpos já foram estavam devidamente en-
terrados. (ou soterrados). A situação em si me causou um 
misto de enjoo, dor, raiva...

Após, veio a mídia com seu furor, com o objetivo maior 
de entrar na briga de audiência. Os mesmos fatos foram 
divulgados o dia inteiro, não havendo a mínima preocupa-
ção pela procura da notícia solidária. Obviamente chegou 
o momento do “eu não tenho nada a ver com isso”. A Pre-
feitura joga a culpa para o Governo, que diz que a culpa 
é da União, que diz que só a Vale tem responsabilidade. 
Como pensar em eximir a Prefeitura de responsabilidade 
de cobrar toda a documentação de laudos da Vale? O que 
a Prefeitura fez? Aplicação de multa de mais de R$ 100 
milhões à Vale, reconhecendo que não tem como arcar 
com essa responsabilidade, e indenização, inclusive, de 
quem não estava trabalhando.

A esperança da família está na ajuda que vem de fora 
de Israel, aceita pelo presidente da República. A principal 
tarefa dos militares é a busca e resgate de sobreviventes 
depois do desastre que atingiu a cidade mineira na tarde 
de sexta-feira. Os israelenses pretendem usar veículos aé-
reos não tripulados, radares subaquáticos e equipamentos 
para detecção de pessoas através do sinal de celular.

É claro que as famílias têm direito à indenização. Há 
ilícito penal, civil e trabalhista. Já houve bloqueio judi-
cial de mais de R$ 11 bilhões da Vale. Vale relembrar a 
situação em Mariana: até hoje as famílias foram indeni-
zadas? Não! Choram seus mortos! É exatamente o que 
vai acontecer com os “desaparecidos” de Brumadinho. 
Aos poucos, estão tirando, de forma sorrateira, o direito 
de enterrarmos com dignidade nossos mortos, ou, como 
divulgado pela mídia, o que sobrou deles.

Por fim:

Com a chave na mão/quer abrir a porta,/não existe por-
ta;/quer morrer no mar,/mas o mar secou;/quer ir para Mi-
nas,/Minas não há mais./José, e agora?

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 24 - sala 504 - Rio de Janeiro
CNPJ - 33.959.065/0001-18 - Inscrição Municipal - 02.931.036

ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO - Será realizada no dia 11 de março de 
2019 na sede desta Entidade, eleição para composição da Diretoria, Con-
selho Fiscal e Delegados Representantes, devendo o registro de chapas 
ser apresentado à Secretaria da Federação no horário de 12:00 horas às 
16:00 horas, às segundas, quartas e quintas-feiras, no período de 10 (dez) 
dias a contar da data da publicação deste Aviso Resumido. Rio de Janeiro, 
29 de janeiro de 2019. Prof. João Daltro de Almeida - Presidente.

Renner marcará 
entrada na Argentina 
abrindo de 3 lojas

Menos pedidos da  
China reduz previsão  
de lucro da Caterpillar

Chinesa Masterwork se 
tornará maior acionista  
de uma empresa alemã

A Lojas Renner anunciou 
nesta segunda-feira que abri-
rá três lojas na Argentina no 
segundo semestre. A iniciati-
va faz parte do plano de in-
ternacionalização da marca. 
As lojas serão abertas em 
Buenos Aires e Córdoba.

Em comentário a clientes, 
analistas do BTG Pactual 
afirmaram que “seguem oti-
mistas sobre Lojas Renner”, 
dado o momento positivo 
da companhia e potencial 
de ganho de participação de 
mercado em um setor ainda 
altamente fragmentado.

“A escolha da Argentina 
justifica-se pelo tamanho 
daquele mercado, pelo am-
biente competitivo favorá-
vel e pelas oportunidades 
comerciais do Mercosul, as-
sim como pela similaridade 
e proximidade com a região 
Sul do Brasil, onde estão 
localizados a sede adminis-
trativa e um dos centros de 
distribuição da Lojas Ren-
ner”, afirmou a companhia 
em comunicado ao mercado.

Segundo a Lojas Ren-
ner, a internacionalização, 
iniciada com abertura de 
pontos no Uruguai, teve 
“resultados acima das ex-
pectativas, com ótima acei-
tação dos produtos pelos 
clientes locais”. A Renner 
tem hoje 537 lojas em ope-
ração no Brasil e no exte-
rior, em 2017 deu um pas-
so importante e inaugurou 
a sua primeira operação no 
Uruguai, atualmente conta 
com 5.

Entre as ações de susten-
tabilidade a empresa pos-
sui lojas credenciadas para 
fazer a logística reversa de 
roupas e perfumaria, além 
de ações através do Instituto 
Lojas Renner A Renner foi a 
primeira empresa do Brasil 
que teve 100% do seu capital 
pulverizado e negociado em 
ações da bolsa. Suas ações 
são negociadas na bolsa de 
valores no segmento de novo 
mercado, grau mais elevado 
entre os níveis de governan-
ça da B3.

O resultado do quarto tri-
mestre da Caterpillar não 
contemplará as expectativas 
de Wall Street, diante da 
queda na demanda da China, 
da valorização do dólar e de 
custos maiores de manufatu-
ra e frete. As ações do grupo 
de máquinas e equipamen-
tos despencavam 9% nesta 
segunda-feira.

A companhia teve lucro 
no quarto trimestre de 2,55 
dólares por ação, abaixo da 
estimativa média de analis-
tas de 2,99 dólares, segundo 
dados da Ibes Refinitiv. A re-
ceita total no período subiu 
11% na comparação anual, 
para US$ 14,34 bilhões.

A companhia também pre-
viu lucro ajustado em 2019 
de 11,75 a 12,75 dólares por 
ação, ante expectativa média 
de analistas de 12,73, segun-
do dados da IBES Refinitiv.

O presidente-executivo 
da Caterpillar, Andrew Bon-
field, afirmou que o lucro 
deste ano será pressionado 
por impacto tributário maior 
nos Estados Unidos.

A Caterpillar, cujos resul-
tados são um termômetro da 

atividade da economia glo-
bal, foi beneficiada no ano 
passado pelo que o Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) chamou de maior pico 
de crescimento global desde 
2010.

Mas a guerra comercial 
iniciada pelo presidente dos 
EUA, Donald Trump, con-
tra parceiros como a China 
exacerbou os temores de 
uma desaceleração global. 
Na semana passada, o FMI 
reduziu, pela segunda vez 
em três meses, a previsão 
de crescimento da economia 
mundial em 2019 e 2020. A 
redução ocorreu dias depois 
da China, um dos principais 
mercados da Caterpillar, ter 
divulgado o crescimento 
mais lento de sua economia 
em quase três décadas.

No quarto trimestre, a 
receita da Caterpillar cres-
ceu em todos seus negócios 
regionais, com o maior au-
mento sendo registrado na 
América do Norte. Mas as 
vendas na divisão de cons-
trução na Ásia-Pacífico caí-
ram com demanda menor na 
China.

A chinesa Masterwork 
estuda obter 8,46% de par-
ticipação da Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Hei-
delberg) através de dinheiro 
subscrito. O investimento 
proposto, ainda sujeito à 
aprovação do conselho de su-
pervisão da Heidelberg, fará 
de uma subsidiária integral 
da Masterwork o maior acio-
nista da companhia alemã de 
mecânica de alta precisão, 
segundo a Masterwork.

Com o preço de emissão 
das novas ações sendo 2,68 
euros (US$ 3,06), o inves-
timento total será de 68,99 
milhões de euros (US$ 78 
milhões). “Nós acreditamos 
que o investimento estratégi-
co promoverá nossa parceria 
e fará contribuições ao de-
senvolvimento de manufa-
tura de equipamentos de alto 
nível na China assim como 

no mundo”, disse Li Li, pre-
sidente da Masterwork.

Os dois lados também as-
sinaram um acordo de coo-
peração estratégica, visando 
acelerar seu impulso digital 
na indústria de impressão de 
embalagem, segundo Mas-
terwork. “Estamos contentes 
porque na Masterwork esta-
mos obtendo um outro in-
vestidor de longo prazo que 
firmemente acredita na fa-
çanha inovadora da compa-
nhia, estratégia, e potencial 
para o futuro”, disse o CEO 
da Heidelberg, Rainer Hun-
dsdorfer. Sediada na cidade 
chinesa de Tianjin, a Mas-
terwork é a maior fabrican-
te da China de máquina de 
impressão a corte-e-vinco e 
a quente. Fundada em 1850, 
a Heidelberg é líder mundial 
em equipamento de pré-im-
pressão



Economia da Zona do Euro 
terá crescimento menor

O crescimento da economia do Mercado Comum Eu-
ropeu não confirma o que estava previsto pelos analis-
tas. Por causa disso, Mario Draghi, presidente do Banco 
Central Europeu, afirma que a persistência das incertezas 
globais e a tensão comercial entre os EUA e a China têm 
peso muito grande para a Zona do Euro. E já admite que 
o abrandamento será maior que o previsto e a recuperação 
levará mais tempo que o projetado. Foi este cenário que 
levou o banco central a não alterar a política monetária 
na semana passada e Mario Draghi a alterar a linguagem. 
Agora, o presidente do banco admite que os riscos para o 
crescimento estão “voltados para a descida”.

Ingleses não liberam ouro dos venezuelanos
O Banco da Inglaterra, atendendo aos conselhos dos 

norte-americanos, não liberou US$ 1,2 bilhão em ouro 
para Nicolás Maduro que tenta repatriar a fortuna ao país. 
De acordo com a Bloomberg, a decisão do Banco da In-
glaterra ocorreu depois que altos funcionários dos EUA 
persuadiram os britânicos a ajudar no corte de ativos de 
Maduro no exterior. Segundo fonte anônimas citadas pela 
agência, dentre eles estava o secretário de Estado, Michael 
Pompeo, e o conselheiro nacional de segurança, John 
Bolton.

Pharol ficará com 5,51% do capital da Oi
Depois de concluídas todas os termos do acordo cel-

ebrado entre a Pharol e a Oi, mas que ainda depende da 
concordância da justiça brasileira, a empresa portuguesa 
deverá ficar com 5,51% do capital da operadora brasileira. 
Assim, a Pharol acompanhou o aumento de capital da Oi, 
subscrevendo 127.548.955 novas ações. Além disso, rece-
berá 85.721.774 ações resultantes do pagamento de 25 
milhões de euros feito pela Oi. Com recursos próprios, os 
portugueses assumiram mais 41.827.181 novas ações.

Chineses não gostam do bitcoin
Patrocinado pelo governo chinês, o último ranking 

das principais criptomoedas negociadas no país coloca 
o bitcoin em 15º lugar, enquanto a EOS manteve-se em 
primeiro na lista. Esse levantamento é feito pelo Centro 
de Informação e Desenvolvimento da Indústria da China 
(CCID) desde maio do ano passado. Nesta nona edição da 
lista, a EOS manteve sua posição como a blockchain mais 
bem classificada, posição que ocupa desde junho de 2018.
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Ações da Vale caem mais de 22%
Oferta e demanda 
por minério de 
ferro podem ficar 
mais apertada  
no futuro

Como era esperado, o 
índice Ibovespa, principal 
indicador de desempenho 
das ações negociadas na B3 
(Bolsa de Valores), operou 
neta segunda-feira em que-
da. As ações mais negocia-
das foram da empresa Vale 
que apresentavam queda de 
22,5% por volta das 17h02. 
A mineradora já perdeu mais 
de R$ 70 bilhões em valor de 
mercado desde sexta-feira. 

 Os contratos futuros do 
minério de ferro subiram 
para máxima em 16 meses 
nesta segunda-feira após o 
fechamento da mina do Fei-
jão., que representava 2% 
da produção da companhia. 
Analistas ressaltaram que 
a relação entre oferta e de-
manda por minério de ferro 
pode ficar mais apertada no 
futuro, principalmente no 
caso de novas ações do go-
verno sobre a Vale e o setor 
de mineração, uma vez que a 
empresa detém cerca de 30% 
do mercado de exportação 
da commodity. 

A mineradora – que era 
detentora de um valor de 
mercado de R$ 300 bilhões 
-- já tem mais de R$ 11 bi-
lhões de seus recursos con-
gelados por causa da tra-
gédia de Brumadinho em 
Minas Gerais, na sexta-feira 
à tarde, quando aconteceu o 
rompimento de uma das bar-
ragens de rejeitos da compa-
nhia. O mercado crê que a 
mineradora tem musculatu-
ra suficiente para enfrentar 
esse período. 

O acidente provocou de-
zenas de mortos e centenas 
de desaparecidos até o mo-
mento, mas parece que ainda 
tem pouco impacto imediato 
sobre a produção da compa-
nhia, mas pode disparar me-
didas do governo com poten-
cial impacto sobre a empresa 
e o setor de mineração, aler-
taram analistas de mercado, 
segundo informou a agência 
Reuters.

Na última sexta-feira, 
os papéis da companhia ca-
íram 8,08%, a US$ 13,66, na 
Bolsa de Nova York. No pior 
momento da sessão as ações 
cairam 14%. Em São Paulo, 
devido ao feriado de aniver-
sário da cidade, não houve 
pregão.

Na B3, os papéis da mi-

neradora acumulavam alta 
de 10,1% desde o início do 
ano até o dia 24. Na bolsa de 
valores americana, os papéis 
subiram 12,7% no mesmo 
período.

O presidente em exercí-
cio, Hamilton Mourão, afir-
mou nesta segunda-feira que 
o afastamento da diretoria da 
Vale está em estudo pelo gru-
po de crise do governo for-
mado após o rompimento de 
barragem, na região metropo-
litana de Belo Horizonte.

Comunicados ao mercado

Após a tragédia do rom-
pimento de uma barragem 
da Mina do Córrego do Fei-
jão, a Vale enviou dois fatos 
relevantes para a Bolsa de 
Valores de São Paulo. Os 
comunicados ao mercado fi-
nanceiro foram feitos na noi-
te de domingo, após reunião 
extraordinária do Conselho 
Administrativo da empresa.

O primeiro informa sobre 
a decisão da Justiça de blo-
quear bens da mineradora no 
valor total de R$11 bilhões, 
além de determinar que a 
Vale “adote as medidas ne-
cessárias para garantir a es-
tabilidade da barragem VI do 
Complexo Mina do Córrego 
do Feijão, se responsabilize 
pelo acolhimento e integral 
assistência às pessoas atin-
gidas”, dentre outras obriga-
ções, informa o comunicado.

A empresa informa tam-
bém que recebeu sanções 
administrativas pelo Institu-
to Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), no 
valor de R$ 250 milhões, e 
pelo Estado de Minas Ge-
rais, em R$ 99 milhões.

O segundo comunica-
do informa sobre a cons-
tituição de dois Comitês 
Independentes de Asses-
soramento Extraordiná-
rio (Ciae) ao Conselho de 
Administração. O Ciae de 
Apoio e Reparação acom-
panhará as providências 
tomadas para assistência 
às vítimase e recuperação 
da área atingida. O Ciae 
Apuração se dedicará a 
buscar as causas e respon-
sabilidades pelo acidente. 
Ambos serão coordenados 
e compostos por “maioria 
de membros externos, in-
dependentes, de reputação 
ilibada e com experiência 
nos temas de que se ocupa-
rão, a serem indicadas pelo 
Conselho”.

O Conselho determinou 
também a suspensão da Po-
lítica de Remuneração aos 
Acionistas, ou seja, o não 
pagamento de dividendos 
e juros sobre o capital pró-

prio, bem como deliberações 
sobre recompra de ações. 
Além disso, foi suspenso o 
pagamento da remuneração 
variável aos executivos.

A Vale encerra o comu-
nicado informando que o 
Conselho de Administração 
“permanece em prontidão 
e acompanhando a evolu-
ção dos eventos relativos ao 
rompimento da barragem e 
tomará as medidas adicio-
nais necessárias”.

O desastre aconteceu pou-
co mais de três anos depois 
que uma barragem da Sa-
marco rompeu em Mariana 
(MG), levando a 19 mortes 
e poluindo o importante rio 
Doce, o que pode justificar 
medidas do governo como 
inspeções adicionais de se-
gurança em minas, com pos-
sível impacto em operações, 
e até mesmo uma visão mais 
severa de autoridades sobre 
o incidente anterior, aponta-
ram. A Vale possui 50 % da 
Samarco, em sociedade com 
a mineradora anglo-austra-
liana BHP.

Opinião dos analistas

“A Vale deve ter flexibi-
lidade, dada sua capacidade 
ociosa, de potencialmente 
compensar quaisquer perdas 
de curto prazo nos embar-
ques que poderiam se desdo-
brar a partir deste local com 
outras operações, e ainda en-
tregar (uma produção) den-
tro de sua projeção anual, 
em nossa visão”, escreveram 
analistas do Credit Suisse em 
nota a clientes no domingo.

A Vale, maior produtora 
global de minério de ferro, 
havia projetado produzir 
400 milhões de toneladas 
da commodity em 2019, 
enquanto a capacidade de 
produção é próxima de 450 
milhões de toneladas, notou 
o Credit.

“É importante notar que 
essa ‘capacidade não utiliza-
da’ não depende de licenças 
ou aprovações para retomar a 
produção. Portanto, a menos 
que haja novas instruções do 
governo (como, por exemplo, 
uma ordem para suspender 
outras operações que depen-
dem de barragens de rejeitos), 
acreditamos que não deve ser 
sentido impacto na produ-
ção”, acrescentaram.

A equipe de analistas de 
mineração do BTG Pactual 
apontou que a tragédia, que 
já registra mais vítimas fa-
tais do que o caso de Ma-
riana, deverá “tornar muito 
mais dura” a regulação do 
setor de mineração no Bra-
sil, o que poderá inclusive 
atrasar as perspectivas da 
Vale de reiniciar operações 

da Samarco em 2020.
“Embora seja muito difí-

cil prever todas implicações 
aqui, essa tragédia claramen-
te irá aumentar a atenção dos 
reguladores no país, o que 
poderá complicar ainda mais 
a retomada das operações da 
Samarco”, escreveram eles, 
apontando que o prazo de 
2020 “talvez não seja mais o 
cenário-base”.

De acordo os profissio-
nais do BTG, a mina do Fei-
jão, no complexo Paraopeba, 
produziu cerca de 7,8 mi-
lhões de toneladas em 2017 
e provavelmente um nível 
similar em 2018, “o que sig-
nifica aproximadamente 2 
por cento da produção total 
de minério de ferro da Vale”, 
estimada em perto de 390 
milhões de toneladas no ano 
passado.

A maior parte da produ-
ção da Vale está no Pará, 
onde a empresa conta com a 
mina de Carajás. No Estado 
também está o empreendi-
mento S11D, que produz mi-
nério de alta qualidade, após 
investimentos de bilhões de 
dólares nos últimos anos.

 “Embora o acidente te-
nha impactado apenas uma 
pequena operação da Vale, 
possíveis procedimentos 
de segurança impactando 
outras minas na região e 
implicações regulatórias 
poderiam apertar significa-
tivamente o mercado”, ex-
plicaram.

Analistas do UBS desta-
caram em relatório que os in-
vestidores ainda têm muitas 
dúvidas sobre as implicações 
do desastre, principalmente 
com relação a impactos so-
bre a produção de minério de 
ferro no curto prazo e custo 
de indenizações.

Uma das questões levan-
tadas pelos investidores é o 
risco de medidas do governo 
que impactem outras opera-
ções da Vale com barragens 
de rejeitos, como o sistema 
Sul.

Já a XP Investimentos 
apontou concordar com a vi-
são de que o licenciamento 
de barragens e novas minas 
“deve ficar ainda mais de-
safiador”, mas ressaltou em 
nota que a Vale tem adotado 
novas tecnologias que “estão 
sendo utilizadas e aprimora-
das, o que deve mitigar o ris-
co ao longo do tempo”.

Eles mantiveram reco-
mendação de compra das 
ações da mineradora com 
horizonte de médio-longo 
prazo, mas ressaltaram que 
“incertezas em relação ao 
impacto no curto prazo per-
manecem”, o que sugere 
“cautela” em relação à com-
panhia.

Quadruplicou o número de grandes  
contribuintes seguidos pelo fisco português

A Autoridade Tributá-
ria e Aduaneira (AT) de
Portugal atualizou nesta 
segunda-feira a lista das 
entidades seguidas pela 
Unidade dos Grandes 
Contribuintes do país, 
com a incorporação da 
quase totalidade do setor 
financeiro.  Agora, são 
1614 as entidades moni-
toradas por esta unidade, 
contra as 417 anteriores.

Passam a ser acompa-
nhados pela unidade es-
pecial do fisco todas as 
entidades supervisiona-
das pelo Banco de Portu-
gal e pela Autoridade de 
Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões, mes-
mo com volume de negó-
cios inferiores a 100 mi-
lhões de euros (até aí só 

era acompanhado quem 
tivesse negócios anuais 
de mais de 100 milhões 
de euros) e os organis-
mos de investimento co-
letivo sob a supervisão 
da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários 
(CMVM)”.

 Segundo informou a 
agência Lusa, a atuali-
zação foi comunicada 
no Diário da República 
através de despacho da 
diretora–geral da AT, 
Helena Borges, reven-
do a lista anterior, de 
fevereiro de 2017, pro-
duzindo efeitos retroa-
tivos a 1° de janeiro de
2018. A alteração dá cor-
po à portaria do governo 
de junho do ano passado, 
que alargou as entidades 

acompanhadas pela Uni-
dade dos Grandes Con-
tribuintes.

Nessa portaria, o secre-
tário de Estado dos Assun-
tos Fiscais, Antônio Men-
donça Mendes, alterou 
os critérios, definidos em 
maio de 2016, da seleção 
dos contribuintes cuja si-
tuação tributária deve ser 
acompanhada por aquela 
unidade.

Também, tal como an-
tes, independentemente 
de existir ou não a super-
visão daqueles regulado-
res, mantém-se o acom-
panhamento daquela 
unidade tributária para 
qualquer entidade que 
tenha mais de 200 mi-
lhões de euros de volume 
de negócios.

A lista atualizada con-
sidera a entrada da su-
cursal em Portugal do 
Abanca, seguradora 
AIG, Banco Angolano 
de Negócios e Comércio 
(escritório em Portu-
gal), Banco Carregosa, 
Volkswagen Bank (su-
cursal em Portugal) ou 
até Banco Privado Por-
tuguês (em liquidação).

Inclui também centenas 
de fundos de investimen-
to mobiliário, fundos de 
investimento imobiliário, 
fundos de capital de ris-
co e fundos de pensões e 
as mais de 80 Caixas de 
Crédito Agrícola Mútuo 
(até agora apenas a Caixa 
Central de Crédito Agrí-
cola Mútuo constava da 
lista).

JUÍZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraído dos 

autos da Ação de OBRIGAÇÃO DE DAR, processo nº 0002484-
05.2008.8.19-0001, movida por SÉRGIO LUIZ DANTAS DE 

ALMEIDA contra ARY OLM ROCHA SEIXAS, na forma abaixo:
A Doutora ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juiza de Direito da 
46ª Vara Cível do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 
Edital de Leilão e Intimação, com prazo de 5 (cinco) dias, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
a ARY OLM ROCHA SEIXAS, para ciência de que no próximo 
dia 07 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum 
do Rio de Janeiro, sito a Av. Erasmo Braga, nº 115, térreo, hall 
dos elevadores, pelo Leiloeiro Público Oficial MARIO MILTON 
BITTENCOURT RICART, será apregoado e vendido, a quem maior 
lance oferecer acima da avaliação, o bem penhorado objeto da 
lide e caso não haja licitante, fica desde já designado o dia 14 de 
fevereiro de 2019, no mesmo horário e local para a realização do 
segundo Leilão, quando então a venda será feita a quem maior 
lance oferecer, independente da avaliação na forma do art. 891 § 
único, do CPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 28.900, 
descrito e avaliado as fls. 345/346: Imóvel – Apartamento 703, 
situado na Rua Belfort Roxo, 266 – Copacabana – RJ, devidamente 
dimensionado e caracterizado no 5º Ofício de Registro de Imóveis, 
com correspondente fração ideal de 0,0162 do terreno, sob matrícula 
nº 28.900, fls.203, livro 1/0 e na inscrição de nº 1.115.088-5 (IPTU), 
onde consta com 63m², conforme fotocópias que acompanharam o 
mandado e fazem partes integrantes deste laudo. Prédio: edificação 
datada de 1971, denominado Edifício João Lopes Ribeiro, utilizada 
para fins residenciais, construído no alinhamento do logradouro 
público, fachada em pastilhas, com 11 pavimentos e 04 unidades 
em cada andar, mais 03 unidades na cobertura, possui garagem 
e área de lazer. É servido por dois elevadores, sendo um social e 
um de serviço. A portaria, que tem circuito interno de TV, funciona 
24 horas, possui porta em vidro temperado e um portão de ferro e 
piso em granito branco. Apartamento com direito a uma vaga de 
garagem, está reformado, possui 02 quartos com piso em granito, 
sala com jardim de inverno, cozinha americana também com piso 
em granito, dependências de empregada (suíte) e janela de fundos. 
Metodologia Avaliatória: Avaliação realizada, utilizando o método 
comparativo direto de dados do mercado região. Avalio o imóvel 
acima descrito com a correspondente fração ideal de 0,0162 do 
terreno, em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). 
Rio de Janeiro, 18 de março de 2018. A arrematação, far-se-á à 
vista conforme art. 892 do CPC, acrescida de 5% (cinco por cento) 
de comissão ao Leiloeiro, e custas de cartório de 1% (hum por 
cento) até o limite máximo permitido por lei. As certidões serão 
lidas no ato do pregão, assim como informações sobre débitos 
etc. Conforme certidão emitida pelo 5º RGI, do imóvel inscrito na 
matrícula nº 28.900: Imóvel – Apartamento nº 703 da Rua Belfort  
Roxo nº 266, com direito a uma vaga na garagem, com 0,0162 
do terreno, que mede em sua totalidade 13,80m de largura por 
49,50m de comprimento – Proprietários: - Cléa Ribeiro Marques da 
Rocha, casada com Osmar Marques da Rocha; residentes nesta 
cidade.; AV-1- Promessa de Venda; R-2 – Promessa de Cessão; 
AV-3 – Nova Denominação; AV-4 – Nova Denominação; AV-5 – 
Nova Denominação;  R11 -  Compra de Venda; R12 – Doação; 
R13 – Usufruto; AV 14 – Gravames; R15 – Usufruto; AV 6 – 
Casamento; AV 7 – Divórcio; R.8 – Cessão; R.9 – Cessão; R.10 
– Cessão; AV16 – Renúncia de Usufruto; R.17 – Os proprietários já 
qualificados, venderam o imóvel desta matrícula a Ary Olm Rocha 
Seixas, brasileiro, solteiro, maior aeronauta, CPF nº 625.755.467-
53, residente nesta cidade. Certidão emitida em 31/03/2017. De 
acordo com Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU). De 
acordo com Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU) em 
referencia a inscrição numero 1115088-5 não consta débito. OBS 
– Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza 
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a 
ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 do NCPC. E para 
o conhecimento geral de todos, foi expedido este edital, que será 
publicado e afixado no local de costume na forma da Lei, ficando os 
executados cientes da Hasta Pública, suprindo assim a exigência 
contida no Art. 889 inciso I do CPC. Dado e passado nesta Cidade 
do Rio de Janeiro, aos vinte e um dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e dezenove. Eu, Gisele Fernandes Magalhães 
Albuquerque, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) 
Dra. ANA PAULA PONTES CARDOSO - Juiza de Direito.
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Poucas multinacionais usam compliance nas decisões estratégicas
Pesquisa  entre 
mais de 1.300 
líderes de 
empresas de 
diversos países

A falta de sintonia entre os 
departamentos de uma mes-
ma empresa é interpretada 
como o calcanhar de Aquiles 
das organizações quando o as-
sunto é compliance. Cunhado 
do verbo em inglês to comply,  
o termo compliance  significa 
agir de acordo com uma regra, 
uma instrução interna, um co-
mando ou um pedido. Pode 
ser definido ainda como um 
conjunto de disciplinas para 
fazer cumprir as normas le-
gais e regulamentares, as po-
líticas e as diretrizes estabe-
lecidas para o negócio e para 
as atividades de uma institui-
ção ou empresa. 

No Brasil, somente 18% 
das empresas gerenciam o 
compliance de forma in-
tegrada, segundo revelou 
um estudo global Intitula-
do Connected Compliance: 
The global case for integra-
tion, divulgado pelo Baker 
McKenzie, em cooperação 
com o escritório brasileiro 
de advocacia Trench Rossi 
Watanabe. Segundo o levan-
tamento, que ouviu mais de 
1.300 líderes de empresas 
com negócios em sete ju-
risdições – Canadá, Estados 
Unidos, China, Hong Kong, 
Alemanha, Espanha e Brasil 
–, 82% das multinacionais 
brasileiras não consideram o 
compliance em decisões es-
tratégicas e comerciais. 

A pesquisa, realizada en-
tre setembro e outubro de 
2018, selecionou empresas 
com faturamento igual ou 
acima de US$ 1,3 bilhão. 
Foram ouvidos representan-
tes dos setores industriais, 
de bens de consumo, energia 
e infraestrutura, serviços fi-

nanceiros, saúde e ciências 
da vida, tecnologia, mídia e 
telecomunicações, informou 
ao MONITOR MERCAN-
TIL a advogada Heloisa 
Uelze, sócia do Trench Rossi 
Watanabe e líder da área de 
compliance.

Com relação ao Brasil, o 
estudo detectou que há iso-
lamento dos departamentos 
de compliance que ocupam 
posições secundárias na ca-
deia de tomada de decisões 
estratégicas e comerciais. “As 
empresas brasileiras precisam 
encontrar um equilíbrio entre 
compliance e crescimento es-
tratégico, alinhando objetivos 
comerciais, mitigando riscos 
e aumentando o valor de seu 
negócio,”, alerta a advogada.

A pesquisa apurou que 
63% das empresas brasilei-
ras não têm políticas esta-
belecidas sobre o relacio-
namento com terceiros, por 
exemplo, apesar das graves 
consequências que isso pode 
acarretar: “Com a Lei Anti-
corrupção as empresas po-
dem ser responsabilizadas 
por atos de seus fornece-
dores”, lembra Heloisa que 
considera hoje o Brasil uma 
referência mundial no com-
bate à corrupção. “Temos 
visto um endurecimento na 
aplicação das leis e um for-
talecimento das nossas au-
toridades responsáveis pelo 
combate à corrupção”. As 
maiores resoluções globais 
em termos de valores, por 
exemplo, foram de casos de 
corrupção que envolviam 
empresas brasileiras. Porém, 
na opinião dela, ainda há es-
paço para avanços.

Heloísa esclarece que no 
contexto brasileiro há pou-
cos programas de complian-
ce com nível de maturidade 
que permita uma gestão efe-
tiva e adequada dos tercei-
ros, uma vez que muitas or-
ganizações estão em fase de 
implementar internamente 
medidas de controle e gestão 
dos seus riscos. A esmaga-
dora maioria dos casos de 
corrupção contava com a 

participação de um terceiro. 
“Deixar de gerir os riscos de 
compliance de um terceiro 
é algo que pode trazer mui-
tas consequências negativas 
para uma empresa. Os pro-
blemas de seu terceiro tam-
bém podem ser seus. Talvez 
este conceito ainda não este-
ja muito claro para todos”, 
acredita ela.

Fusões e aquisições

No contexto de fusões e 
aquisições, o estudo aponta 
que, no cenário global, ape-
nas 43% dos entrevistados 
admitiram ter envolvido suas 
equipes de compliance no 
planejamento e na implemen-
tação de transações multibi-
lionárias, enquanto no Brasil 
este percentual chegou a 57%. 
“Os empresários brasileiros 
já estão bastante conscientes 
que o assunto -- compliance 
e combate à corrupção -- deve 
ser levado seriamente em con-
ta, o que explica o percentual 
maior de entendimento em 
comparação com o resto do 
mundo”. 

O estudo revelou que 59% 
das multinacionais brasilei-
ras admitem fazer investi-
mentos em companhias com 
problemas já conhecidos de 
compliance, enquanto outros 
países adotam uma posição 
mais conservadora quanto a 
esse risco, como no caso do 
Canadá (53%), Alemanha 
(53%) e China (48%). Em-
presas dos EUA (67%) e do 
Reino Unido (63%). Segun-
do o estudo, 42% das lide-
ranças brasileiras entrevista-
das apontaram ter ciência de
problemas de compliance, 
que ainda poderão ser des-
cobertos por órgãos regula-
dores, o menor índice dentre 
as jurisdições pesquisadas, e 
44% esperam que as viola-
ções de compliance aumen-
tem conforme a legislação se 
tornar mais complexa. 

Falta integração

Ante 51% da média glo-

bal, 68% dos entrevistados 
brasileiros descreveram os 
diferentes setores de sua or-
ganização como “muito ou 
um pouco isolados”, eviden-
ciando a falta de integração 
entre os seus departamen-
tos. “As empresas precisam 
trabalhar para garantir que 
tenham o compliance efeti-
vamente integrado as demais 
áreas de negócio evitando 
exposições indesejadas da 
companhia”, ressalta Heloí-
sa.

O estudo demonstrou que 
74% dos líderes brasileiros 
acreditam que as questões 
de compliance são de res-
ponsabilidade exclusiva da 
equipe de compliance. Essa 
opinião ficou evidenciada no 
fato de que apenas 18% das 
empresas no Brasil afirma-
ram gerenciar o compliance 
de forma integrada. “A mu-
dança tem que partir das li-
deranças, que precisam atuar 
na integração das diferentes 
áreas fazendo com que o 
Compliance seja visto como 
o aliado que é, e não como 
um mero entrave aos negó-
cios”.

Empresas familiares

O consultor e professor 

Marcos Assi -- sócio dire-
tor da Massi Consultoria 
e Treinamento, e autor do 
livro ‘Compliance: Como 
implementar’ (Editora Tre-
visan/2018) explicou ao 
MONITOR MERCANTIL 
que muita coisa mudou 
sobre o tema compliance 
desde que ele começou a 
acompanhar a implantação 
desse conceito a partir de 
2002. “Muitas empresas 
aprimoraram seus proces-
sos, mas outras, sobretudo 
familiares, necessitam evo-
luir no processo. Muitas 
estão focando somente em 
fazer o básico para aten-
der a demanda de clientes 
e/ou órgãos públicos, mas 
todos devem entender que 
a empresa é quem deve es-
tar em compliance e seus 
administradores e gestores 
devem ser o compliance”, 
compara.

Segundo Assi, as insti-
tuições financeiras são as 
precursoras na aplicação 
do compliance no Brasil.   
“Temos ainda um longo 
caminho, pois a gestão de 
compliance deve ser me-
lhor entendida, e como o 
mercado financeiro diz, o 
Bacen com as regras 45 
está apertando o cerco 

sobre riscos, compliance 
e auditoria interna, pois 
precisamos definir melhor 
o que cada um faz na se-
gunda linha de defesa dos 
processos, estratégias, 
gestão e governança”.  Ele 
acrescenta que as segura-
doras também mudaram 
muito seus processos nos 
últimos anos.

Sobre o estágio em que 
o Brasil está na adoção 
do conceito, Assi diz que 
“evoluímos muito, mas 
ainda há empresas que 
somente buscaram aten-
der alguma emergência de 
pontos de auditoria, fis-
calização ou demanda de 
clientes, principalmente os 
internacionais, que exigem 
certas práticas de com-
pliance para prestar servi-
ços para eles” Na opinião 
do especialista, o estágio 
somente sofrerá uma evo-
lução, quando mudarmos 
a postura de empresários, 
governantes, consumidores 
entre outros, por mais que 
tenhamos evoluído, ainda 
deixamos de lado a hones-
tidade, caráter, cidadania, 
conduta e transparência, 
não basta ter somente re-
gra, precisamos de pessoas 
para segui-la.

Contas externas fecharam negativas  
em US$ 14,5 bilhões em 2018

As contas externas brasi-
leiras apresentaram resulta-
do negativo em 2018. O dé-
ficit em transações correntes, 
que são compras e vendas 
de mercadorias e serviços e 
transferências de renda do 
país com outras nações, che-
gou a US$ 14,511 bilhões, 
segundo dados divulgados 
nesta segunda-feira pelo 
Banco Central (BC). O défi-
cit do ano passado é pouco 
mais que o dobro registrado 
em 2017, quando ficou em 
US$ 7,235 bilhões.

Lembrando que a conta 
de transações correntes é 
formada pela balança co-
mercial --comércio de pro-
dutos entre o Brasil e ou-
tros países--, pelos serviços 
(adquiridos por brasileiros 

no exterior) e pelas rendas 
(remessas de juros, lucros 
e dividendos do Brasil para 
o exterior). Trata-se de um 
dos principais indicadores 
do setor externo brasileiro.

O superávit comercial (ex-
portações maiores que impor-
tações de mercadorias) contri-
buiu com US$ 53,587 bilhões 
para reduzir o déficit das con-
tas externas. Por outro lado, 
a conta de serviços (viagens 
internacionais, transporte, alu-
guel de investimentos, entre 
outros) registrou saldo nega-
tivo de US$ 33,952 bilhões, e 
a renda primária (lucros e di-
videndos, pagamentos de ju-
ros e salários), déficit de US$ 
36,668 bilhões.

A conta de renda se-
cundária (renda gerada em 

uma economia e distribu-
ída para outra, como doa-
ções e remessas de dólares, 
sem contrapartida de servi-
ços ou bens) teve resultado 
positivo de US$ 2,522 bi-
lhões, no ano passado.

“Apesar do aumento, este 
déficit ainda é baixo para os 
padrões da economia bra-
sileira, que não apresenta 
riscos do lado externo da 
economia. O rombo  foi in-
teiramente financiado pelos 
fluxos de investimento dire-
to no país no ano passado”, 
avaliou Fernando Rocha, 
chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC.

Investimento estrangeiro

Quando o país registra 

saldo negativo em transa-
ções correntes, precisa co-
brir o déficit com investi-
mentos ou empréstimos no 
exterior. A melhor forma 
de financiamento do saldo 
negativo é o investimento 
direto no país (IDP), por-
que recursos são aplicados 
no setor produtivo. No pas-
sado, esses investimentos 
chegaram a US$ 88,314 
bilhões. Em relação ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 
a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país, os investimentos fica-
ram em 4,7%, enquanto o 
déficit das contas externas 
representou 0,77%. O IDP 
em relação ao PIB foi o 
maior desde junho de 2001 
(4,79%).

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO DO FORO 
CENTRAL 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL 

DA BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO. 
AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES, S/Nº 

BARRA DA TIJUCA – RJ
C.E.P.: 22775-055 - TEL.: (21) 3385-8800 

E-MAIL: BTJ03VCIV@TJRJ.JUS.BR
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL 

NA FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS 
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 
por BANCO BRADESCO S.A. em face de AGENCO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A; AMG 
PARTICIPAÇÕES LTDA; ESPÓLIO DE HENRIQUE SERGIO 

GOLDBERG e ADOLF GOLDBERG – PROCESSO 
Nº 0025242-96.2009.8.19.0209, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) LUIZ FELIPE NEGRAO – Juiz(a) em Exercício
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em 
Leilão Judicial na forma Presencial, com prazo de 05 (cinco) 
dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), 
que será realizado o público Leilão nas seguintes datas e local: 
Primeiro Leilão no dia 12/03/2019 às 16:30h, por valor superior 
ao da avaliação, ou, caso não ocorra a Arrematação no primeiro 
Leilão, será realizado o Segundo Leilão no dia 14/03/2019 às 
16:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor 
superior a 50% da avaliação do(s) bem(ns) objeto do Leilão,
realizando-se no Átrio do Fórum da Comarca Regional da 
Barra da Tijuca, localizado na Avenida Luiz Carlos Prestes, 
s/nº - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, pelo Leiloeiro Público 
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, com escritório na Avenida 
Almirante Barroso, nº 90, Salas 606 – Centro, Rio de Janeiro, 
RJ – Site: www.alexandroleiloeiro.com.br, Telefone: (21) 3559-
2092/97500-8904, E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br. 
DO BEM OBJETO DE LEILÃO: (Conforme laudo de avaliação 
indireta às fls. 522/522v) Prédio na Rua Menezes – Maracanã – 
RJ (Freguesia do Engenho Velho) CEP: 20.271-080, encontra-
se devidamente dimensionado, caracterizado e registrado 
sob a matrícula de nº 101929 no 11º Registro de Imóveis e na 
Prefeitura sob o nº 0.137.226-7 e C.L. 06577-1. JUSTIFICATIVA: 
Localizado no número 04, da Rua Artur Menezes, Maracanã, Rio 
de Janeiro, registrado no 11º Registro geral de imóveis, matrícula 
101929. LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO: A região encontra-se 
servida de todos os melhoramentos públicos, tais como rede de 
água e esgoto, distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação 
púbica, mercados, colégio, farmácias e etc. METODOLOGIA: Foi 
aplicado o método comparativo descritivo para a obtenção das 
informações. Em seguida, procedi a pesquisa em sites da internet 
de compra e venda de imóveis para obtenção das amostras de 
valores de mercado de imóveis semelhantes, na mesma rua ou 
ruas próximas do imóvel. Assim, considerando a sua localização, 
área construída, estado geral de conservação. AVALIAÇÃO;
Atribuo ao bem acima descrito o valor de R$ 2.400.000,00 (Dois 
milhões, quatrocentos mil reais) que correspondem a 750.023,43 
UFIR, que atualizados perfazem o valor de R$ 2.565.905,15 (Dois 
milhões quinhentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinco 
reais e quinze centavos). E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo. Ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da 
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra 
na integra disponibilizado na rede mundial de computadores 
(site do Leiloeiro: www.alexandroleiloeiro.com). Rio de Janeiro, 
14 de janeiro de 2019. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu __, titular 
subscrevo. (ass) LUIZ FELIPE NEGRAO – Juiz(a) de Direito. 

COMANDO DA MARINHA
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018
PRORROGAÇÃO DE 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 foi prorrogada para 
às 09:00h do dia 08/02/2019 no referido sítio. 

MARCIUS BATISTA DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

NUVA - PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ 14.093.388/0001-27

Exclusão de Sócio Ficam os sócios convocados para Reunião de sócios, 
as 13 hs do dia 29/01/2019 e última convocação em 08/02/2019,Cuja or-
dem do dia : a) Exclusão do sócio Pablo da Cunha Augusto Pinto b) Apre-
sentação de defesa pelo sócio a ser excluído c) Destinação das quotas do 
sócio excluído RJ, 24/01/2019 

Luan Muniz Teixeira (Sócio Administrador)

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ALEXANDRE MAURO FROTA MERHEB, CPF 274659507-91, torna pú-
blico que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SECON-
SERMA, através do processo nº 26/510.678/2018, a licença Municipal 
Previa LMP, para imóvel situado   a Rua Armando Sarmento, LT 06 QD 
8 PAL 43506.

ACCIOLY FITNESS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.535.521/0001-92 - NIRE 33.3.0028308-1

CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam os Se-
nhores Acionistas convocados para a AGE da Companhia a ser realizada no 
dia 06/02/19, às 14 horas, na sede social localizada na Rua Lauro Muller, nº 
116, salão 1803, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Orienta-
ção de voto para a Reunião do Conselho de Administração da A!BODYTECH 
PARTICIPAÇÕES S.A. (“BODYTECH”), que será realizada no dia 07/02/19, 
às 09 horas, e que deliberará sobre as seguintes matérias: (i) examinar, dis-
cutir e votar o orçamento para 2019; (ii) examinar, discutir e votar nova política 
comercial; (iii) examinar, discutir e votar nova linha de crédito; (iv) ratificar a 
renovação do Contrato de Patrocínio celebrado com Parte Relacionada; e (v) 
examinar, discutir e votar outros assuntos de interesse da BODYTECH. Os 
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE encontram-
-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 28/01/19. Luiz Carlos Costeira Urquiza - Presidente do
Conselho de Administração

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta   abaixo 
assinado e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA a 
todos os empregados da AGERIO – Agencia Estadual de Fomento, da base 
territorial deste município, para  a Assembléia Geral Extraordinária que se 
realizará dia 30 de janeiro de 2019, às 16:00min, em primeira convocação, 
e às 16:30hs, em segunda convocação,  em seu auditório, no endereço à 
Avenida Presidente Vargas, 502 – 21º andar - Centro, para apreciação da 
seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação a cerca da proposta 
de Acordo Coletivo de Participação nos lucros ou resultados no 
exercício 2018; 2) Taxa negocial. Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
- Presidenta -




