
OPINIÃO
Os ‘barões’ não precisam violar a 
lei; eles as escrevem
Pedro Augusto Pinho, página 2

mercantil www.monitordigital.com.br

ANO CVII - Nº 28.309
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, quarta-feira,
30 de janeiro de 2019

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,7190

Dólar Turismo R$ 3,8700

Euro R$ 4,2513

IGP-M -1,08% (dezembro)
0,89% (outubro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5525

Ouro (gr) R$ 156,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil
Monitor

OPINIÃO
‘Pente-fino’ da 
Previdência 
Social e o direito 
do segurado
Alexandre 
S. Triches, 
página 2

EMPRESA-CIDADÃ
Legislação não deve ser 

‘desburocratizada’ e sim radicalizada
Paulo Márcio de Mello, página 4

Crivella intervém 
no BRT e eleva 
passagem  
de ônibus

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, anunciou nesta 
terça-feira uma intervenção no sis-
tema rápido de transporte, os cha-
mados (BRTs) e um reajuste nas 
tarifas dos ônibus urbanos no mu-
nicípio do Rio, com a finalidade de 
reestruturar o sistema de transporte 
público de passageiros no municí-
pio. O reajuste nas passagens de 
ônibus começa a vigorar a partir 
do primeiro minuto do próximo sá-
bado. O valor da tarifa sobe de R$ 
3,95 para R$ 4,05.

De acordo com Crivella, essas 
medidas foram tomadas com o 
objetivo de equilibrar o tripé que 
forma o sistema de transporte do 
Rio de Janeiro: clientes, empresas 
e a Prefeitura. Com a intervenção 
no BRT, a Prefeitura do Rio espera 
apresentar no prazo de 180 dias um 
diagnóstico do sistema. Com isso, 
será possível estabelecer um plano 
de ação para qualificar a gestão e 
implementar medidas que melho-
rem os serviços prestados à popula-
ção. O interventor será o ex-deputa-
do Luiz Alfredo Salomão.

A intervenção começa a valer a 
partir desta quarta-feira, com dura-
ção de seis meses. 

No âmbito estadual, o Departa-
mento de Trânsito do Rio de Janei-
ro (Detran-RJ) já está cumprindo a 
determinação judicial de suspender 
o pagamento cumulativo das taxas 
referentes aos serviços de licencia-
mento anual e de emissão do Certi-
ficado de Registro de Licenciamen-
to de Veículo (CRLV). Com isso, a 
taxa que vinha sendo cobrada caiu 
de R$ 202 para R$ 144. 

Impunidade é comum nos 
desastres da mineração
Em uma década,  
dez falhas muito 
graves no mundo, 
relata a ONU

Acidentes como os ocorridos em 
Minas Gerais – Mariana e Bruma-
dinho – são menos raros do que 
parecem. Entre 2007 e 2017, houve 
ao menos dez falhas muito graves 
em barragens de rejeitos em todo 
o mundo, relata a agência das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma). Os acidentes envolviam 
em média 20 vidas por incidente 
e/ou a liberação de, no mínimo, 1 
milhão de metros cúbicos de água.

Em 2014, a barragem de rejeitos 
de Mount Polley, na região de Cari-
boo, no centro de British Columbia, 
no Canadá, uma mina de cobre e 
ouro, se rompeu e derramou cerca 
de 25 bilhões de litros de resíduos 
tóxicos no lago Polley, Hazeltine 
Creek e Quesnel.

A mina de Mount Polley é de 
propriedade da Imperial Metals, 
empresa canadense de metais e mi-
neração. Em 2017, foram suspensas 
as investigações iniciadas por uma 
ação particular da Mining Watch 
contra a Imperial Metals e o Gover-
no de British Columbia.

Também no Canadá, em 2013, 
a barragem de resíduos de carvão 
Obed Mountain se rompeu, libe-

Parentes e amigos acompanham mais um dia de resgate das vítimas de Brumadinho
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rando cerca de 1 bilhão de litros de 
águas residuais no rio Athabasca. 
As operadoras da mina eram a She-
ritt Coal e Coal Valley Resources 
Inc. As empresas foram indiciadas 
dois anos após a tragédia. O caso é 
considerado a maior contaminação 
do tipo na história do país.

No Brasil, há 16 anos, na cida-
de de Cataguases (MG), uma bar-
ragem da Indústria Cataguases de 
Papel – agora desativada – também 
rompeu e espalhou 900 mil metros 

de licor negro – material orgânico 
constituído de lignina e sódio – na 
Bacia Hidrográfica do Paraíba do 
Sul.

Em 2014, a barragem de rejeitos 
do beneficiamento de carvão da 
mina Bonito 1, em Lauro Muller 
(SC), provocou o despejo de água 
com resíduos do minério no rio 
Rocinha. O trabalho para estancar 
o vazamento durou dez dias. A bar-
ragem é da empresa Carbonífera 
Catarinense, que afirmou, por nota, 

que as instalações no município ca-
tarinense estão em fase de desati-
vação.

No início do ano passado, a no-
rueguesa Hydro Alunorte foi apon-
tada como responsável por um va-
zamento de resíduos tóxicos que 
atingiram rios, igarapés e ao menos 
três comunidades de Barcarena, re-
gião metropolitana de Belém (PA). 
A multinacional foi obrigada pela 
justiça a operar apenas com 50% 
da capacidade. Página 3

Bancos privados emprestaram
mais que os públicos em 2018

O saldo de empréstimos ofertados 
pelos bancos encerrou 2018 com 
crescimento de 5,5%, chegando a 
R$ 3,260 trilhões. Os dados foram 
divulgados nesta terça-feira pelo 
Banco Central (BC). Em relação 
ao PIB, o saldo do crédito chegou a 
47,4%, com crescimento de 0,2 pon-
to percentual em relação a 2017.

O chefe do Departamento de Es-
tatísticas do BC, Fernando Rocha, 
destacou que o crescimento regis-
trado no ano passado encerrou o 
ciclo de dois anos seguidos de re-
tração no estoque do crédito. Em 
2016, a queda chegou a 3,5% e em 
2017, em 0,5%.

O saldo do crédito para pessoas 
físicas chegou a R$ 1,791 trilhão, 
com crescimento de 8,6% no ano, 
enquanto o estoque para as empre-
sas chegou a R$ 1,469 trilhão, com 
expansão de 1,9%.

O aumento do crédito foi condu-
zido pelas instituições privadas. Os 
bancos públicos apresentaram re-
tração de 0,5% no saldo de crédito, 
enquanto os privados registraram 
crescimento de 12,4%. A partici-
pação do crédito concedido pelos 
bancos privados chegou a 49%, no 
ano passado, com aumento em rela-
ção a 2017, quando estava em 46%. 
Página 6

Vale decide acabar 
com 10 barragens 
iguais à de 
Brumadinho

Após reunião com os ministros 
de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, e do Meio Ambiente, Ri-
cardo Salles, o presidente da Vale, 
Fabio Schvartsman, anunciou nesta 
terça-feira que a empresa vai aca-
bar com dez barragens, como a que 
se rompeu em Brumadinho, nos ar-
redores de Belo Horizonte (MG). 
Segundo ele, essas barragens serão 
descomissionadas.

“É a resposta cabal e à altura da 
enorme tragédia que tivemos em 
Brumadinho. Este plano foi produ-
zido três a quatro dias após o aci-
dente”, ressaltou o executivo.

Schvartsman afirmou que desco-
missionar significa preparar a bar-
ragem para que ela seja integrada à 
natureza. “A decisão da companhia 
é que não podemos mais conviver 
com esse tipo de barragem”, disse o 
executivo em Brasília.

O presidente da Vale disse que 
o projeto para descomissionar as 
barragens está pronto e será levado 
para os órgãos federais e estaduais 
em 45 dias. Segundo ele, o prazo 
para executar as ações é de no míni-
mo um ano e no máximo três anos, 
ao custo de R$ 5 bilhões.

Para acelerar o processo, a com-
panhia terá que parar produção de 
minério de ferro nas áreas próxi-
mas, com impacto de 40 milhões de 
toneladas de minério de ferro e 11 
milhões de toneladas de pelotas, ao 
ano. Os 40 milhões de toneladas de 
minério de ferro representam 10% 
da previsão de produção da Vale, 
em 2019.

Reforma Hood Robin
Em dezembro de 2018, a 

Previdência Social pagou 35 
milhões de benefícios, sendo 
30,2 milhões previdenciários e 
acidentários. Os demais foram 
assistenciais. Houve elevação 
de 1,6% em comparação com o 
mesmo mês de 2017. Os paga-
mentos com aposentadoria so-
maram 20 milhões. A maior parte 
dos benefícios (66,5%, ou 23,3 
milhões) pagos em dezembro de 
2018 tinha valor de até um salá-
rio mínimo, incluídos os benefí-
cios assistenciais.

O governo alega que o défi-
cit somado das previdências do 
setor privado, dos servidores da 
União e dos militares aumen-
tou 8% e fechou 2018 em R$ 
290,297 bilhões. De acordo com 
o Tesouro Nacional, em valores 
absolutos (sem descontar a infla-
ção), o rombo aumentou R$ 21,5 
bilhões, repetindo o recorde da 
série histórica.

O déficit, porém, já foi des-
mentido pela Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) que 
analisou a Previdência. O rela-
tório mostra que há receitas que 
não são contabilizadas, assim 
como despesas que deveriam ser 
assumidas pela União e que são 
atribuídas aos sistemas de apo-
sentadoria.

O secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida, de-
fendeu a urgência da reforma da 
Previdência e disse que o suposto 
rombo representou o principal fa-
tor para o déficit primário de R$ 

120,3 bilhões nas contas do Go-
verno Central – Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Banco 
Central – em 2018.

O secretário ignora as despe-
sas com juros. Se incluídas, o dé-
ficit nominal (juros mais déficit 
primário) somava R$ 485 bilhões 
em 12 meses até novembro de 
2018 (último dado divulgado).

No Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), que engloba 
os trabalhadores do setor priva-
do, o suposto déficit aumentou 
7%, de R$ 182,45 bilhões em 
2017 para R$ 195,197 bilhões no 
ano passado. No Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS), 
que atende os servidores públicos 
civis da União, o resultado nega-
tivo passou de R$ 45,25 bilhões 
para R$ 46,4 bilhões na mesma 
comparação. No regime dos mi-
litares, o déficit aumentou de R$ 
37,68 bilhões em 2017 para R$ 
43,9 bilhões em 2018.

Nesta terça-feira, o secretário 
especial da Previdência e Traba-
lho, Rogério Marinho, confirmou 
que o texto da reforma da Pre-
vidência deverá ser enviado ao 
Congresso Nacional até a terceira 
semana de fevereiro. 

Contudo, Marinho não admite 
que a reforma proposta vai atin-
gir, principalmente, os mais po-
bres. “Não tenho dúvida que a 
proposta terá alcance fiscal e será 
justa, no sentido de que aqueles 
que podem vão contribuir mais 
do que aqueles que podem me-
nos”, disse.
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A história dos Estados Unidos da 
América (EUA) registra, no início 
de sua industrialização, diversos 
empreendedores, sempre alimen-
tados pelo Estado Nacional, que 
ficariam conhecidos como “robber 
barons” (barões ladrões). Alguns 
tiveram notoriedade política, mas 
suas famílias ficaram conhecidas 
pela fortuna que acumularam: John 
Pierpont Morgan, Andrew Carne-
gie, Cornelius Vanderbilt, John Da-
vison Rockefeller, Andrew Mellon, 
Charles Michael Schwab, Éleuthè-
re Irénée Du Pont de Nemours e 
poucos outros.

Foram estes “pais da pátria” e a 
mídia de William Randolph Hearst 
e Joseph Pulitzer que colocaram, 
no pânico financeiro de 1893, a 
culpa nos socialistas, quando a re-
cessão lançou 20% da população 
no desemprego.

Vê-se que as palavras e ações de 
Bolsonaros, antecessores e segui-
dores, precedem a própria revolu-
ção comunista de 1918. Estes em-
presários não conseguem assumir 
que usam o Estado para enrique-
cer e o culpam quando a tragédia 
provocada por suas ações revolta o 
povo.

Os “robber barons” originais 
também impulsionaram os EUA 
para guerra. Narrando estes pri-
mórdios estadunidenses, escrevem 
Oliver Stone e Peter Kuznick (A 
História não Contada dos Estados 
Unidos, Faro Editorial, SP, 2015):

“Os socialistas, os sindicalistas 
e os reformistas norte-americanos 
protestavam, afirmando que as 
depressões cíclicas do capitalis-
mo resultavam do subconsumo da 
classe trabalhadora. (...) Os líderes 
da classe trabalhadora defendiam a 
redistribuição da riqueza, de modo 
que os trabalhadores tivessem con-

dições de comprar os produtos que 
produziam nas fazendas e fábricas 
norte-americanas.”

Hoje poderíamos dizer: bons 
tempos em que os assaltantes do 
Estado se preocupavam em produ-
zir. Continuemos esta triste saga. 
Ainda no final do século XIX, os 
“robber barons” e seus descenden-
tes lançaram-se a conquista de mer-
cados e mercadorias no exterior. 
Foi o exemplo europeu, enriquecer 
com a exploração colonial, influen-
ciando os oligarcas estadunidenses.

A Ásia era o caminho natural de 
quem conquistava a oeste. E, como 
afirmam Stone & Kuznick, “o lu-
cro estava no exterior, no comércio, 
na mão de obra barata e nos recur-
sos baratos”.

Em 1898, os EUA anexaram o 
Havaí. Forja-se uma situação de sa-
botagem pelos espanhóis, para jus-
tificar a “anexação” de Cuba, onde 
Rockefeller e Morgan tinham mi-
lhões de dólares investidos. E Cuba 
sai da exploração espanhola para a 
estadunidense. Explica-se, muito 
mais do que pela ideologia, o res-
sentimento e a vingança dos barões 
a Fidel Castro e ao povo cubano.

E, a partir do século XX, a guer-
ra entra nos negócios dos EUA. Já 
não mais disfarçada em lutas pela 
liberdade ou democracia, mas para 
o enriquecimento da classe que to-
mara o poder no país. Um ponto 
alto desta relação será o “complexo 
industrial militar”, impulsionador 
das guerras fria e das quentes na 
Ásia (Coreia e Vietnã).

No entanto, um outro poder, 
nascido e criado na Inglaterra, 
sustentado pela dívida, o finan-
cismo – que denomino “banca” – 
se empoderava nas fraquezas do 
industrialismo, que era e é avaro 
na distribuição dos lucros, como 

já apontavam os sindicalistas no 
século XIX.

A banca vai se empoderando e, 
com Ronald Reagan, toma os EUA. 
Há uma revolução entre os “quatro-
centos”, como também se denomi-
navam os antigos oligarcas. Ficam 
os que foram trocando as indústrias 
pelos bancos e financeiras, como 
os descendentes de J.P. Morgan e 
Charles M.Schwab.

Cito novamente Stone & Kuzni-
ck: “Qual o verdadeiro legado de 
Reagan? (...) investiu imensa quan-
tidade de dinheiro nas Forças Ar-
madas e, ao mesmo tempo, cortou 
programas sociais para os pobres. 
Reduziu os impostos dos ricos, 
dobrou tanto o orçamento militar 
como a dívida nacional, e, numa 
mudança revolucionária, transfor-
mou os Estados Unidos de maior 
credor mundial, em 1981, em maior 
devedor mundial, em 1985.”

“Reagan desregulamentou di-
versos setores da economia, ero-
diu as normas ambientais, arran-
cou de propósito as placas solares 
que Jimmy Carter colocara no 
telhado da Casa Branca, enfra-
queceu a classe média, opôs-se 
aos sindicatos, incrementou as 
divisões raciais, aumentou a dife-
rença entre ricos e pobres. Desre-
gulamentou instituições de pou-
panças e empréstimos, levando ao 
primeiro resgate financeiro pelo 
governo de bancos ‘muito gran-

des para quebrar’. Em 1995, isso 
custaria US$ 87 bilhões de dóla-
res aos pagadores de impostos.”

E, ainda: “Sob o pretexto da pri-
vatização e com o apoio da exalta-
ção de Reagan em favor das forças 
do mercado, Wall Street entrou 
numa farra de pilhagem do tipo ‘a 
ganância é uma coisa boa’, o que 
resultou, em outubro de 1987, no 
pior colapso da Bolsa de Valores 
desde a Grande Depressão.”

Classifico a “Segunda-feira Ne-
gra” como a primeira “crise para 
o crescimento” da banca. A Bolsa 
de Nova York tem os ativos depre-
ciados em 22,6%. E, sendo um go-
verno da banca, Reagan ataca a im-
prensa, restringe a comunicação de 
massa às divulgações de interesses 
das finanças. Frauda as informa-
ções. Em Stone & Kuznic:

“Num presente de despedida 
para os futuros conservadores, 
em 1987, a Federal Communica-
tions Commission, com a ajuda 
de Reagan, revogou a Fairness 
Doctrine (princípio da impar-
cialidade), que exigira que as 
emissoras de rádio e TV, desde 
a década de 1940, oferecessem 
cobertura adequada e imparcial 
para pontos de vista antagônicos 
sobre questões de importância 
pública.”

“Enfatizando medos, ressenti-
mentos e aversões ao governo, no 
final dos anos 1990, o Clear Chan-
nel, a Fox News, de Rupert Mur-
doch, a Talk Radio Network, a Sa-
lem Radio, a USA Radio Network 
e a Radio América, e também uma 
proliferação de redes de TV a cabo 
criaram um movimento que reduzi-
ria muito o nível do discurso polí-
tico norte-americano e condenaria 
as perspectivas de uma mudança 
progressista.”

O Brasil, no século XXI, resol-
veu eliminar a esquerda. Como na 
França, de Mitterand a Hollande, 
direita e esquerda tinham a mes-
ma política financeira pró banca. 
Quando muito algumas questões 
sociais as diferenciava, nunca as 
questões nacionais. Hoje, os cole-
tes amarelos discutem questões do 
Estado; no Brasil, os sem coletes 
discutem o azul e o rosa (!).

Sites de negócios e alguns, 
poucos, analistas mais escrupulo-
sos alertam para a crise financeira 
que nem a entrega das reservas de 
petróleo do Brasil conseguirá es-
tancar. E, por outro lado, parece 
que todo governo Bolsonaro pre-
tende entregar as comunicações 
de massa a igrejas da caixinha, 
associadas à banca e, aparente-
mente, à lavagem de dinheiro do 
tráfico de droga.

E a industrialização brasilei-
ra, única capaz de solucionar as 
questões de emprego e renda, sem 
comoção social, fica subordinada 
ao cassino da banca e à corrupção 
política, ressuscitando os financia-
mentos de campanha, onde o caixa 
2 deixa de ser criminalizado.

Concluo com Oliver Stone e Pe-
ter Kuznick em frase que pareceria, 
não fosse a lembrança de Teddy 
Roosevelt, dirigida ao Brasil de 
2019:

“A diferença entre ricos e pobres 
alcançara proporções obscenas. Os 
‘malfeitores da riqueza’, como Te-
ddy Roosevelt os qualificou, não 
tinham de violar a lei para pilhar a 
economia. Eles, por meio de seus 
advogados, lobistas e legisladores 
escolhidos a dedo, escreveram as 
leis preventivamente.”

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado

Existem regras a 
serem observadas 
pelo órgão na análise 
dos casos

Os ‘malfeitores da 
riqueza’ não precisam 
violar a lei; eles
as escrevem

‘Robber barons’ e o Brasil no século XXI

Novo ‘pente-fino’ da Previdência Social
Com o início do Governo Bolso-

naro, a imprensa noticia um novo 
pente-fino nos benefícios da Previ-
dência Social. As novas regras, edi-
tadas por meio de Medida Provisó-
ria, sucedem projeto anterior que 
promoveu ampla revisão nos bene-
fícios por incapacidade. É impor-
tante que todos os beneficiários do 
INSS estejam atentos, pois podem 
ser convocados para demonstrar a 
regularidade de seu benefício.

A revisão da regularidade dos 
benefícios previdenciários não de-
veria gerar maiores alardes. Isto 
porque é natural e moral que os 
gastos públicos sejam auditados 
constantemente, bem como é sa-
bido por todos que existem muitas 
fraudes na Previdência Social.

Acontece que, historicamente, 
todas as medidas de pente-fino na 
Previdência vêm acompanhadas 
de falhas que prejudicam muitas 
pessoas, considerando que o con-
tingente abrangido pelas revisões é 
expressivo, e a estrutura do INSS é 
precária.

Por isso, o mais importante é 
compreender que existem regras a 
serem observadas pelo órgão pre-
videnciário na análise dos casos, e 
que uma das primeiras é que nin-
guém pode ter seu benefício can-
celado sem prévia notificação do 
interessado, bem como com a ga-
rantia de prazo para apresentar de-
fesa ou comparecer ao INSS.

Notificar o interessado é convo-
cá-lo formalmente para compareci-
mento junto ao INSS, garantindo-

lhe prazo para defesa. Este direito 
não está previsto apenas em lei; 
está consagrado também na Cons-
tituição Federal. Dessa forma, deve 
ser sempre observado pelo poder 
público o direito ao devido pro-
cesso legal. Do contrário, práticas 
arbitrárias, como convocações por 
meio de agência bancária, suspen-
são do benefício até compareci-
mento na agência do INSS, dentre 
outras hipóteses, via de regra serão 
ilegais.

Um segundo aspecto relevante 
sobre o pente-fino é que o segura-
do esteja com o seu endereço atu-
alizado junto ao INSS. Para que o 
dever de notificação se concretize, 
é necessário que o endereço atual 
do beneficiário esteja cadastrado 
na Previdência.

Considerando que muitos apo-
sentados e pensionistas trocam 
de endereço e não comunicam ao 
INSS, o risco da convocação ser 
expedida – mas não chegar ao des-
tinatário – é grande e, nesses casos, 
a lei é clara: a convocação devol-
vida por mudança de endereço não 
informada ao INSS é considerada 
convocação realizada. Ou seja, a 
responsabilidade quanto a regula-
ridade do endereço constante nos 
cadastros do INSS corre por conta 
do aposentado e do pensionista.

Um terceiro aspecto importante 
sobre o pente-fino é que benefícios 
cuja análise guarde maior subjeti-
vidade terão uma análise mais cri-
teriosa por parte da equipe que re-
visará as concessões. O que seriam 

benefícios com maior subjetividade 
na análise? Aqueles que, apesar de 
haver um critério objetivo quanto 
ao direito previsto na lei, demanda-
rá a produção de provas, por meio 
de documentos, análise técnica ou 
testemunhais. A avaliação quanto a 
verossimilhança do direito invoca-
do ficará por conta do servidor.

Assim, por exemplo, é o caso dos 
benefícios rurais, que demandam a 
apresentação de provas documen-
tais, as quais, necessariamente, 
precisam convencer um servidor 
quanto a sua verossimilhança para, 
então, haver a autorização da oitiva 
de testemunhas que, após ocorrida, 
será objeto de homologação por 
parte do agente público. O grau 
de discricionariedade desta análise 
é elevado: assim como as provas 
convenceram o servidor à época da 
concessão, podem, agora, apresen-
tar efeito em sentido contrário.

Também é o caso das aposenta-
dorias especiais, as quais deman-
dam a análise de critérios de noci-
vidade e permanência dos agentes 
químicos, físicos e biológicos, ou 
associação destes, utilização de 
equipamentos de proteção indivi-

dual e coletiva, critérios de mensu-
ração e dosimetria.

Aqui deve-se estar atento aos 
critérios utilizados na análise da 
revisão, principalmente conside-
rando a evolução da disciplina da 
matéria na lei e na jurisprudência: 
não poderá haver aplicação retro-
ativa de regra prejudicial ao se-
gurado, tampouco entendimentos 
afastados pelo Poder Judiciário no 
momento da concessão. Qualquer 
medida nesse sentido deve ser in-
validada em razão do princípio de 
que o tempo rege o ato, bem como 
do respeito aquilo que foi decidido 
em eventual processo judicial.

Ainda, é o caso das pensões por 
morte. Não aquelas concedidas 
para esposas e esposos, com certi-
dão de casamento apresentada, lo-
gicamente. Ou, então, filhos até 21 
anos, mas, sim, naquelas hipóteses 
de união estável, dependência eco-
nômica dos pais com relação aos fi-
lhos ou, também, filhos maiores de 
21 anos e inválidos. Vislumbra-se 
em todos esses casos alto nível de 
subjetividade nas análises, muitas 
vezes realizadas por perícias médi-
cas e oitiva de testemunhas, o que 
deixa um campo em aberto e muito 
expressivo para reavaliações.

Considerando que a Medida 
Provisória prevê um bônus de R$ 
57,50 para agentes do INSS que 
descubram irregularidades em pen-
sões e aposentadorias, e que o foco 
é alcançar uma economia de até R$ 
9,3 bilhões em um ano, estas rea-
valiações podem estar maculadas 

com irregularidades, considerando 
que o peso econômico da medida 
prepondera à análise social.

Sabe-se que já é extremamente di-
fícil para as equipes técnicas da procu-
radoria federal, bem como de monito-
ramento operacional de benefícios do 
INSS, localizar fraudes, mesmo com 
todo o suporte e aparato tecnológico e 
de pessoal que possuem; imagine-se, 
então, para um servidor, técnico ou 
analista, do Seguro Social, acostuma-
do a trabalhar unicamente em agên-
cias? Haverá escopo ou condições 
para efetuar rastreamento e  operacio-
nalizar revisões de fraudes em benefí-
cios previdenciários?

Se a resposta for negativa e 
houver, mesmo assim, o constran-
gimento governamental nesse sen-
tido, certamente haverá notícia de 
cancelamentos indevidos de bene-
fícios e, nesses casos, prestações 
que carreguem maior subjetividade 
serão as mais atingidas.

Por fim, nunca é demais referir 
que benefícios concedidos irregu-
larmente terão a intencionalidade 
analisada. No caso de dolo na irre-
gularidade, a prática poderá gerar 
reflexos criminais. No caso de cul-
pa, ou seja, naquelas hipóteses em 
que o beneficiário não tinha ciência 
da falha ou foi induzido em erro, 
não sofrerá reflexos penais. Toda-
via, a devolução de valores em am-
bos os casos é devida.

q  Alexandre S. Triches
Professor, é especialista em 

Direito Previdenciário.
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JUÍZA DE DIREITO DA 49ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos do processo em 
que CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTARES move em face de 
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DA SILVA, na forma abaixo. Processo 
n°0386771-41.2016.8.19.0001. A DRA. MARIANNA MAZZA 
VACCARI MANFRENATTI BRAGA Juíza Titular de Direito na 49ª 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, aos interessados 
e ao devedor JOSÉ MARIA TEIXEIRA DA SILVA que no dia 05
(cinco) de Fevereiro de 2019 com início ás 14h00min e com 
término ás 14h15min será levado a Público Leilão, por valor 
igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO 
SCHULMANN e/ou PREPOSTA GLACE DI NAPOLI, com 
escritório na Travessa do Paço, nº 23 – sala 812, Centro, CEP: 
20010-170, que será realizado no Átrio do Fórum da Comarca 
da Capital, Erasmo Braga 115, Castelo – Rio de Janeiro / RJ, 
e da forma online no site www.schulmannleiloes.com.br. O bem 
penhorado e avaliado ás fls.166 e 206/207, descrito como segue. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMOVEL: Imóvel: Av. Vieira Souto 
158 apto 301 Ipanema, inscrição municipal número: 1.448.352-
3. Local: Localização do imóvel de frente para o mar, com 
comércio diverso, supermercados, alimentação, transporte (metro 
e ônibus), lazer, lojas de roupa, atende qualquer necessidade 
domesticas, lazer, cultura e medicas. Prédio: Sol da manhã até a 
tarde, bem conservado, dois elevadores, possui vaga de garagem. 
Avaliação: Método comparativo com outros imóveis, pesquisa na 
região com corretoras de imóveis. Valor R$ 7.000.000,00 (sete 
milhões de reais). Até a presente data contam débitos de 
IPTU no valor de R$82.028,10 (oitenta e dois mil e vinte oito 
reais e dez centavos), débitos de FUNESBOM no valor de R$ 
367,80 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) 
e débitos de condomínio em aproximadamente R$ 833.894,28 
(oitocentos e trinta e três mil oitocentos e noventa e quatro 
reais e vinte e oito centavos). Sendo infrutífero o primeiro 
leilão, será vendido no dia 12 (doze) de fevereiro de 2019 no 
mesmo local e hora, pela oferta acima de 50%, de acordo com 
o art .886, V, do CPC/2015. Para que os interessados tomem 
conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado no local de 
costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta Pública, 
por intermédio deste edital, suprindo assim a exigência 
contida no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação ou 
adjudicação, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso 
(art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista e imediato por depósito 
judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/2015), 5% 
de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas de cartório até 
o máximo permitido por lei, será paga pelo arrematante. Rio de 
Janeiro, 24 de Janeiro de 2019. Eu, Isabel Cristina _Chefe de 
Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) MARIANNA MAZZA 
VACCARI MANFRENATTI BRAGA _Dra. Juíza. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
    Pelo presente Edital, ficam convocados todos os pro-
fessores da BENNETT a comparecerem à Assembleia Ge-
ral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 
2019, às 9h30 em primeira convocação, e às 10h em se-
gunda e última, com qualquer número, no auditório do 
Sinpro-Rio, na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

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

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

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

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

De 24 mil só 3,23% fiscalizadas
Governo promete 
ação em 3.386 
barragens com 
‘dano potencial 
associado alto’

O governo anunciou que 
vai priorizar a fiscalização 
em 3.386 barragens que 
apresentam “dano potencial 
associado alto” ou “risco 
alto”, segundo mapeamento 
em mais de 20 mil empre-
endimentos existentes no 
país. A informação foi con-
firmada pelo ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, após reu-
nião do primeiro escalão do 
governo Jair Bolsonaro na 
nesta terça-feira.

Em 2017, só 780 barra-
gens foram fiscalizadas por 
29 órgãos estaduais como 
secretarias e institutos de 
Meio Ambiente ou por três 
agências reguladoras fede-
rais. O número corresponde 
a 3,23% do total de 24.092 
barragens existentes.  Elas 
são utilizadas desde irriga-
ção à exploração hidrelétri-
ca, abastecimento, uso ani-
mal, aquicultura, contenção 

de resíduos minerais, resí-
duos industriais.

No caso da barragem da 
Mina Córrego do Feijão, 
em Brumadinho (MG), não 
foi classificada como críti-
ca pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM) no levan-
tamento que originou o rela-
tório.

Os dados são do Relató-
rio de Segurança de Bar-
ragens 2017, publicado no 
ano passado pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
responsável pela fiscaliza-
ção de 24 barragens no pe-
ríodo.

Apenas a Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) foi responsável pela 
fiscalização de 28 barragens 
e a Agência Nacional de Mi-
neração (AMN), por 211. 
Pelo estudo, os órgãos que 
mais fizeram fiscalização 
em barragens foram o Insti-
tuto Naturatins (Tocantins), 
com 142 vistorias, e as se-
cretarias de Meio Ambiente 
de Minas Gerais (125) e do 
Ceará (115).

Limitações

O conselho de ministros, 
comandado pelo presidente 
em exercício, general Ha-
milton Mourão, decidiu, no 
encontro no Palácio do Pla-

nalto, priorizar as estruturas 
que serão submetidas ime-
diatamente à resolução pu-
blicada no Diário Oficial da 
União. O texto determina o 
pente fino sob as condições 
das barragens e avaliação 
imediata sobre a necessida-
de de remover instalações 
que coloquem pessoas em 
risco.

O grupo não definiu uma 
data para que a fotografia 
destes empreendimentos es-
teja concluída. Ao reconhe-
cer limitações estruturais de 
alguns órgãos fiscalizado-
res, o governo se compro-
meteu a remanejar técnicos 
e recursos quando necessá-
rio.

Canuto disse que o rela-
tório será concluído “o mais 
rápido possível”, mas afir-
mou que não adianta ter um 
mapeamento sem “conheci-
mento e cautela necessária”. 
“Nosso objetivo é mais que 
cumprir um número, é ga-
rantir que as que forem vis-
toriadas de fato que sejam 
com informações corretas”, 
ressaltou.

Prioridades

Do total a ser vistoriado, 
pouco mais de 200 barra-
gens são utilizadas pela mi-
neração. Destas, 70 são a 

montante de resíduos, mes-
mo modelo da barragem que 
rompeu-se na cidade de Bru-
madinho, próxima a Belo 
Horizonte.

O ministro de Minas e 
Energia, almirante Bento 
Albuquerque, explicou que 
estas serão as prioridades 
em sua área. Com encon-
tro marcado para a tarde de 
hoje com diretores da mi-
neradora Vale, responsável 
pela estrutura de Brumadi-
nho, Albuquerque afirmou 
que a empresa já se com-
prometeu a desativar todas 
as suas estruturas a mon-
tante.

 “Caso não seja possível, 
[Vale vai] construir barra-
gens de contenção para que 
não ocorra nenhum tipo de 
acidente com dano a vida 
humana”, afirmou.

Com foco na revisão das 
normas sobre segurança de 
barragens, criada em 2010, 
o conselho ainda cobrou o 
cumprimento de medidas 
como a que proíbe a insta-
lação de estruturas como 
restaurantes na área mais 
próxima à barragem. Outra 
exigência é o cumprimento 
de um plano de emergência 
para preparar a população de 
regiões onde existem estas 
estruturas para casos de aci-
dente.

Sinais de alerta são ignorados
A agência das Nações Unidas para o meio ambiente 

(Pnuma) estima que há 3.500 barragens de rejeitos de mi-
nérios em todo o mundo. Mas admite que o número é sub-
estimado, uma vez que pode haver mais de 30 mil minas 
industriais, embora nem todas tenham uma barragem de 
rejeitos. O volume global de rejeitos armazenados tam-
bém é desconhecido.

Embora o número de acidentes em barragens tenha di-
minuído ao longo dos anos, o número de falhas graves 
aumentou, apesar dos avanços no conhecimento de engen-
haria que podem impedi-los.

Em novembro de 2017, foi publicado relatório em con-
junto pela Pnuma e pela ONG norueguesa Grid-Arendal 
sobre segurança nas barragens de rejeitos de minas. “Está 
claro que, na maioria das falhas documentadas (excluídas 
falhas induzidas por terremotos), havia amplos sinais de 
aviso antecipadamente. A tragédia é que os sinais de alerta 
foram ignorados ou não reconhecidos”, disse a publica-
ção.

Vice mundial
O termo “violência obstétrica” cala fundo nos médicos 

da especialidade. A Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) divulgou nota 
sobre o tema. Um dos pontos destacados pela entidade é 
a solução, com urgência, das condições inadequadas para 
atender à paciente, falta de leito para interná-la e de medi-
camentos nas prateleiras.

O problema é que o termo “violência obstétrica” está 
relacionado ao alto número de cesarianas. O Brasil apre-
sentava, em 2015, a segunda maior taxa de cesáreas do 
mundo, atrás da República Dominicana. Enquanto a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) estabelece em até 15% 
a proporção recomendada, no Brasil esse percentual chega 
a 57%. Na rede particular, esse índice chega a 84%.

Sobre o parto cesárea, a Febrasgo esclarece “ser con-
siderado pelas principais sociedades médicas do mundo 
como fator essencial para salvar vidas de mães e crian-
ças”. “Todas as mulheres têm o direito e devem conver-
sar com os seus médicos sobre as vias e formas de parto, 
vantagens e desvantagens, quando cada procedimento é 
indicado. O diálogo é sempre fundamental, assim como o 
respeito à decisão da paciente.”

Do jeito que fala a entidade, parece que as mulheres 
vítimas de violência são as que recorrem aos hospitais pú-
blicos, onde a taxa de cesarianas, ainda que alta, é menos 
da metade da registrada nos estabelecimentos particulares.

Renovação da dedução
Estima-se em 2,8 milhões o número de empregadas e 

empregados domésticos na informalidade. O Instituto Do-
méstica Legal (IDL) lançará dia 4 a campanha de abaixo-
assinado “Mais formalidade no emprego doméstico” para 
que sejam aprovadas medidas que estimulem os emprega-
dores a assinarem a carteira de trabalho.

Mario Avelino, presidente do IDL, explica que o ob-
jetivo é sensibilizar deputados, senadores e o presidente 
da República para renovarem a legislação que garante 
dedução do INSS recolhido sobre o salário da empregada 
doméstica no Imposto de Renda (até R$ 1.200,32), pois o 
benefício acaba em 2019.

Além disso, o Instituto apresentou outros projetos de 
lei que visam melhorias no emprego doméstico. O abaixo-
assinado vai até 27 de abril, data da comemoração do Dia 
Nacional da Empregada Doméstica, em www.domestica-
legal.org.br

Para todos
Será que a percepção de que a corrupção no Brasil au-

mentou no ano passado tem relação com a pouca apetên-
cia da Operação Lava Jato para novas ações midiáticas 
após a prisão de Lula?

Rápidas
Fundador do curso de inglês Wise Up, dono do time 

Orlando City e um dos bilionários mais jovens do país a 
aparecer na lista da Forbes, Flávio Augusto da silva lan-
ça em fevereiro Ponto de Inflexão (Buzz Editora) *** O 
Partage Shopping São Gonçalo promove nesta quarta, das 
16h às 20h, baile da promotora Helô Reis *** O grupo 
Coletivo Balangandãs entra em cena na Feira do Lavra-
dio, às 16h30, com um repertório de clássicos do samba 
e da MPB em ritmo de Carnaval. A Feira, todo primeiro 
sábado do mês, começa às 10h *** O Centro de Excelên-
cia e Inovação em Políticas Educacionais da FGV Ebape 
realiza dia 14 próximo o encontro “As Competências 
para o Século XXI”. Inscrições: www.fgv.br/eventos/?P_
EVENTO=4316&P_IDIOMA=0 *** O IPDH – Instituto 
Palmares de Desenvolvimento Humano, local de forma-
ção da comunidade preta, sofre uma tentativa de despejo 
antes dos prazos estabelecidos em acordos firmados judi-
cialmente.

Avanço no lado obscuro da corrupção
Na Transparência 
Internacional, 
Brasil já é 105º 
entre 180 

O Brasil apresentou em 
2018 nova queda no Índice 
de Percepção da Corrupção 
(IPC) da Transparência In-
ternacional: o principal indi-
cador de corrupção no setor 
público do mundo. A nota 
do país no IPC recuou dois 
pontos , de 37 em 2017 para 
35 pontos, o que fez com que 
o Brasil perdesse 9 posições 
no ranking global. A escala 
se estende de zero a 100, e 
quanto menor o valor, maior 
a percepção da corrupção.

A pontuação do Brasil foi 
a menor desde 2012 - ano em 
que se modificou a metodo-
logia do indicador e passou 
a ser possível a análise em 
série histórica - e representou 
o 3º recuo seguido na compa-
ração anual. Com essa nota, 
o país empatou com Argélia, 
Armênia, Costa do Marfim, 

Egito, El Salvador, Peru, Ti-
mor Leste e Zâmbia. A pon-
tuação fez com que o Brasil 
passasse para a 105ª posição 
dentre as 180 nações e terri-
tórios avaliados pelo IPC - a 
pior colocação do país dos 
últimos sete anos.

O IPC é a mais longeva 
e abrangente ferramenta de 
medição da corrupção no 
mundo. Existe desde 1995, 
mas seus dados passaram a 
ser estatisticamente compa-
ráveis ano a ano a partir de 
2012. É também a referên-
cia para o nível relativo de 
corrupção nacional mais uti 
lizada no planeta por toma-
dores de decisão dos setores 
público e privado para ava-
liação de riscos e planeja-
mento de suas ações.

Na avaliação da Transpa-
rência Internacional - Brasil, o 
persistente mau desempenho 
do país no ranking não signifi-
ca que tudo o que foi feito nos 
últimos anos para combater a 
corrupção não teve resultado. 
É inegável que grandes esque-
mas de ilícitos e privilégios 
foram revelados no período 
recente, principalmente pela 
operação Lava Jato e seus 
desdobramentos.

O fato de haver hoje im-
portantes figuras do mundo 
político e empresarial atrás 
das grades é uma prova dis-
so. Há de se destacar também 
que esta sucessão de escân-
dalos e ações de investiga-
ção e punição por parte das 
autoridades federais tende a 
aumentar, em um primeiro 
momento, a percepção de 
que a corrupção está pioran-
do. A tarefa de reverter esta 
avaliação depende, no en-
tendimento da organização, 
de uma série de reformas 
que demonstrem sério com-
prometimento do país com a 
eliminação das causas estru-
turais deste problema social.

“O fato de o Brasil pros-
seguir com uma performance 
tão ruim no IPC 2018 é re-
velador. A Lava Jato teve - e 
continua a ter - importância 
vital para romper com a im-
punidade histórica da corrup-
ção no Brasil, principalmente 
de réus poderosos. Mas ela 
sozinha não será capaz de 
efetivamente reduzir os ní-
veis de corrupção. Para isso 
será necessário que o Brasil 
olhe agora para frente na luta 
contra a corrupção, atacando 
as raízes do problema com 

reformas legais e institucio-
nais”, afirma Bruno Brandão, 
diretor-executivo da Transpa-
rência Internacional - Brasil.

Inércia

Ainda segundo ele, “o re-
sultado ruim deste ano foi 
certamente influenciado pela 
total inércia do governo Te-
mer e do Congresso em fazer 
avançar políticas públicas 
e reformas anticorrupção - 
apesar de este ser um tema 
de prioridade máxima para 
a população brasileira. Ao 
contrário, o que se viu foi 
um presidente e diversos de 
seus ministros sob acusações 
gravíssimas de corrupção e 
tentativas renitentes de ga-
rantir a impunidade, como 
o infame indulto natalino de 
Temer, beneficiando desca-
radamente os condenados da 
Lava Jato. Isto certamente 
influenciou a percepção no 
Brasil e no mundo de que os 
esforços do país na luta con-
tra a corrupção podem não 
significar ainda uma mudan-
ça de patamar e, pior, pode 
haver retrocessos”.
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Há empresas mineradoras 
responsáveis?

– Não é “só” uma questão do sistema econômico capita-
lista. Está além disso. É uma questão ética e moral, ou dos 
valores da racionalidade econômica hegemônica.

– Diz o repórter na TV que a UFMG e a Universidade Fe-
deral de Ouro Preto desenvolveram pesquisas que indicam 
a possibilidade de utilização da “lama” dos reservatórios 
da Vale. Utilização, por exemplo, na fabricação de tijolos.

– A racionalidade empresarial da busca exclusiva da maxi-
mização do lucro, também chamada de ganância pelo senso 
comum, indica que, se a Vale fosse produzir tijolos com o 
material estocado nas barragens, teria que transferir recursos 
hoje alocados na mineração. Mais rentável para a empresa 
que, sozinha, responde por 7% das exportações do país. Me-
lhor então deixar os tijolos pra lá. Tanto é assim que o re-
servatório de Brumadinho estava inativo há três anos. Deixa 
pra lá. O ambiente é público (faz parte dessa racionalidade 
empresarial ultrapassada). Ninguém vai reclamar, até que se 
deem conta de que gente faz parte do ambiente.

– Nessa racionalidade, o uso dos recursos é mais rentável 
na mineração do que na fabricação de tijolos (ou na guarda 
dos reservatórios). Talvez possa ser um pouco mais mode-
rada por uma legislação menos complacente do que a que 
existe. Por que não? Legislação só não resolverá, porque aí 
a racionalidade nefasta também se manifestaria.

– Quando, do alto da sua importância política, o presi-
dente da República estende a mão para cumprimentar o 
presidente da Vale, não é só um gesto de polidez. Ele está 
anistiando a empresa contumaz na gestão criminosa em sé-
rie. É como homenagear milicianos com diplomas de bom 
cidadão.

– Enquanto a sociedade, com base em valores de vida, 
luta para alterar esta racionalidade econômica criminosa, a 
legislação não deve ser “desburocratizada”, como pretende 
o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e sim radica-
lizada, contratando mais pessoal, capacitado para fiscaliza-
ção, aplicando recursos, hoje inexistentes, em meios (dro-
nes, veículos, informática etc.) para a utilização por fiscais, 
multas rigorosas e processos penais e administrativos (onde 
dirigentes respondam com o patrimônio pessoal nos casos 
de multas aplicadas em decorrência de atuação em que se 
constate negligência, imperícia ou imprudência), com pra-
zos para limitar a chicana jurídica protelatória em que os 
processos são transformados etc. etc.

– “Mariana, nunca mais” foi o lema de início da gestão do 
atual presidente da empresa, Fabio Schvarstman, 63 anos, ex-
diretor geral da Klabin. Com base em decisão judicial, a Vale 
não deixa público o valor das remunerações de seus direto-
res. No entanto, estribado em números constantes no site da 
Klabin, e em estudos sobre a proporcionalidade de remunera-
ção entre o número 1 e outros diretores de diferentes grupos 
econômicos (FGV), pode-se estimar a ordem de grandeza da 
remuneração do atual presidente da Vale em R$ 20 milhões 
anuais (incluídos salários, bônus e fringe benefits).

– O presidente anterior, à época da tragédia de Mariana, 
Murilo Ferreira, foi catapultado da presidência após seis 
anos. Impunemente. Afinal, a sede da Vale fica na cidade 
do Rio de Janeiro, próxima a um dos mais belos cenários 
desta cidade. Seria ótimo, se fosse possível, obrigar a Vale 
a instalar a sua sede a jusante de alguma de suas represas, 
bem no meio dos caminhos de lama e morte...

– Pode-se estimar a disposição da empresa por exemplos 
simples. Como é de praxe nestes casos, almas generosas 
estão envolvidas em campanhas de doações junto à popula-
ção. Pede-se material de higiene e limpeza para assistir aos 
sobreviventes. Seria insignificante para a Vale, ou para seus 
diretores sobrerremunerados, assumir a disponibilização de 
carretas abarrotadas destes materiais, mas.... nenhuma ini-
ciativa, nenhuma palavra da parte dos dirigentes...

– Também é possível estimar a disposição das autoridades 
por exemplos simples. O que estão esperando para dar voz de 
prisão ao presidente da empresa? Há crimes evidentes cometi-
dos, no plano econômico, pessoal, ambiental etc. O que estão 
esperando para apreender o passaporte do Sr. Schvarstman?

– Recordando-se de Mariana, para quem ainda se ilude 
com as notícias de confiscos de saldos bancários da Vale e 
multas aplicadas pelo Ibama, anunciados agora. Na tragé-
dia de 2015, a Justiça Federal em Minas Gerais prorrogou 
para 25 de junho de 2018 o prazo para que o Ministério 
Público Federal (MPF) e a mineradora Samarco, além de 
suas controladoras, as gigantescas Vale e BHP Billiton, fir-
massem acordo sobre um plano que define ações de repara-
ção. Prorrogado para junho de 2018! A tragédia ocorreu em 
2015! Esta foi a quarta vez que a entrega foi adiada!

– Este acordo também é base para outra ação, no caso 
movida pela União, estados e órgãos ambientais, para a 
criação de um fundo de R$ 20 bilhões para recuperar o Rio 
Doce em 15 anos. Este último processo está suspenso deste 
janeiro de 2017!. A parte do acordo que cuida dos danos 
socioambientais foi homologada em março de 2017.

– O pedido de prorrogação foi feito pelas mineradoras 
Samarco, Vale e BHP Billiton e aceito pelo juiz federal 
Márcio de Paula Franco Júnior. Na decisão, o magistrado 
disse entender a complexidade das ações, mas declarou que, 
desde o primeiro adiamento, não viu significativo avanço 
nas negociações e chamou de “visivelmente inapropriado” 
o ritmo das tratativas do acordo.

– Enquanto isso, espera-se para um dia desses a chegada da 
tecnologia israelense que, a esta hora, já não fará muito mais 
do que os cães farejadores já estão fazendo. É tripudiar sobre a 
dor alheia a tentativa de obter dividendos políticos na tragédia.

Verizon terá receita no 4º tri abaixo das estimativas 
A operadora norte-ame-

ricana de telecomunicações 
Verizon deu nesta terça-feira 
previsão de lucro para 2019 
abaixo do que estimaram 
investidores, e ficou aquém 
das estimativas de receita do 
quarto trimestre, apesar de 
superar expectativas para o 
lucro. A receita operacional 
total subiu 1%, para US$ 
34,28 bilhões no quarto tri-
mestre, abaixo da estimativa 
média dos analistas de US$ 
34,4 bilhões, segundo dados 
da Refinitiv.

A operadora previu que o 
lucro ajustado por ação deste 
ano será similar ao de 2018, 

e que espera um crescimen-
to percentual de um dígito 
baixo para a receita total do 
ano. O diretor financeiro da 
Verizon, Matt Ellis, disse na 
conferência com analistas 
que a empresa espera que o 
aumento do lucro por ação 
seja reduzido em 0,24 dólar, 
para 0,28, devido a uma taxa 
efetiva mais alta de impostos 
e mais despesas com juros.

Ellis disse que os negócios 
da Verizon ainda são fortes o 
suficiente para compensar 
“itens não operacionais” e 
equilibrar o mesmo lucro 
por ação de 2018. Ainda as-
sim, Craig Moffett, analista 

da MoffettNathanson, disse 
que a perspectiva da Verizon 
de lucro estável pode causar 
preocupação dos investido-
res, dada a força da econo-
mia dos EUA.

A companhia previu au-
mento nos investimentos 
em 2019 para a faixa de 17 
bilhões a US$ 18 bilhões, 
incluindo a expansão do lan-
çamento comercial da tecno-
logia 5G, ante US$ 16,7 bi-
lhões no ano passado. A Veri-
zon, que tem 118 milhões de 
clientes de telefonia celular, 
informou que adicionou 653 
mil assinantes pós-pagos no 
quarto trimestre, superando 

a estimativa média de 355,6 
mil, segundo a empresa de 
pesquisas FactSet.

O lucro líquido atribuível 
à empresa caiu para US$ 
1,94 bilhão, ou 0,47 dólar 
por ação, ante US$ 18,78 
bilhões, ou 4,56 dólares por 
ação, um ano antes, quando 
registrou um impacto posi-
tivo extraordinário de US$ 
16,8 bilhões gerado pela re-
forma tributária nos EUA.

Excluindo eventos não re-
correntes, a Verizon lucrou 
1,12 dólar por ação, acima 
da estimativa média de 1,09 
por ação, segundo dados da 
IBES Refinitiv.

Juros do especial e do rotativo 
sobem em dezembro de 2018
Segundo BC, 
uma instituição 
financeira 
aumentou  
suas taxas

A taxa de juros do cheque 
especial chegou a 312,6% ao 
ano no mês de dezembro de 
2018, um avanço de 6,9 pon-
tos percentuais em relação a 
novembro. Mesmo havendo 
um recuo de 10,4 pontos per-
centuais na taxa anualizada, 
os clientes de instituições fi-
nanceiras que caíram no ro-
tativo do cartão de crédito ou 
usaram cheque especial fe-
charam o último mês do ano 
pagando juros mais, segudo 
dados do Banco Central, di-
vulgados nesta terça-feira.

As regras do cheque espe-
cial mudaram no ano passa-
do. Os clientes que utilizam 
mais de 15% do limite do 
cheque durante 30 dias con-
secutivos passaram a receber 
a oferta de um parcelamento, 
com taxa de juros menores 
que a do cheque especial de-
finida pela instituição finan-
ceira.

Segundo o chefe do De-
partamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha, 
a alta da taxa média do 
cheque especial em de-
zembro ocorreu porque 
uma instituição financeira 
aumentou os juros dessa 
modalidade. Além disso, 
os clientes que permane-
ceram no cheque especial 
em dezembro, mês de pa-
gamento do 13º salário, 
são avaliados com maior 
risco de inadimplência pe-

los bancos e pagam juros 
mais caros.

“As taxas dos juros do 
cheque especial são as maio-
res disponíveis no mercado. 
São linhas de emergência 
para não serem usadas e se 
forem usadas, para sair o 
mais rápido possível”, expli-
cou Rocha. Ele acrescentou 
que o saldo do cheque es-
pecial não cresceu em 2018, 
indicando que menos pesso-
as estão usando essa modali-
dade de crédito.

A taxa média do rotativo 
do cartão de crédito subiu 
5,6 pontos percentuais em 
relação a novembro, che-
gando a 285,4% ao ano, no 
mês passado. No ano, houve 
redução de 46,7 pontos per-
centuais.

Pelos dados do BC, os 
bancos reduziram a taxa do 
rotativo dos consumidores 
inadimplentes, mas aumen-
taram os juros daqueles que 
pagam pelo menos o míni-
mo da fatura em dia. A taxa 
média é formada com base 
nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplen-
tes. No caso do consumidor 
adimplente, que paga pelo 
menos o valor mínimo da 
fatura do cartão em dia, a 
taxa chegou a 268% ao ano 
em dezembro, com aumento 
de 12,4 pontos percentuais 
em relação a novembro e de 
30,7 pontos percentuais no 
ano.

A taxa cobrada dos con-
sumidores que não pagaram 
ou atrasaram o pagamento 
mínimo da fatura (rotativo 
não regular) subiu 0,9 ponto 
percentual de novembro para 
dezembro e caiu 97,4 pontos 
percentuais no ano. A taxa 
encerrou 2018 em 297,7% 
ao ano.

O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. O crédito rotativo 
dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financei-
ras parcelam a dívida.

Em abril de 2018, o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) definiu que clientes 
inadimplentes no rotativo do 
cartão de crédito passem a 
pagar a mesma taxa de juros 
dos consumidores regulares. 
Essa regra entrou em vigor 
em junho deste ano. Mesmo 
assim, a taxa final cobrada 
de adimplentes e inadimplen-
tes não será igual porque os 
bancos podem acrescentar à 
cobrança os juros pelo atraso 
e multa.

As taxas do cheque espe-
cial e do rotativo do cartão 
são as mais caras entre as 
modalidades oferecidas pe-
los bancos. A do crédito pes-
soal, por exemplo, ficou em 
107,3% ao ano em dezem-
bro, com redução de 15,6 
pontos percentuais na com-
paração com o mês anterior. 
A taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) chegou a 24,2% 
ao ano, com redução de 0,1 
ponto percentual em relação 

a novembro.
A taxa média de juros para 

as famílias caiu 2,7 pontos 
percentuais para 48,9% ao 
ano. Essa é a menor taxa des-
de setembro de 2014, quan-
do ficou em 48,3% ao ano. 
A taxa média das empresas 
caiu 1,5 ponto percentual, 
atingindo 18,8% ao ano.

A inadimplência do cré-
dito, considerados atrasos 
acima de 90 dias, para pes-
soas físicas, permaneceu em 
4,8%. No caso das pessoas 
jurídicas, houve recuo de 0,3 
ponto percentual para 2,7%. 
Esses dados são do crédito 
livre em que os bancos têm 
autonomia para emprestar o 
dinheiro captado no merca-
do.

No caso do crédito dire-
cionado (empréstimos com 
regras definidas pelo gover-
no, destinados, basicamen-
te, aos setores habitacional, 
rural e de infraestrutura) os 
juros para as pessoas físicas 
subiu 0,1 ponto percentual 
para 7,8% ao ano. A taxa 
cobrada das empresas caiu 
0,8 ponto percentual para 
8,4% ao ano. A inadim-
plência das pessoas físicas 
caiu 0,2 ponto percentual 
enquanto das empresas per-
maneceu em 2%.

Índice de Confiança da Indústria 
tem maior nível desde agosto

O Índice de Confiança 
da Indústria, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 2,6 pontos 
de dezembro de 2018 para 
janeiro. Com a alta, o indi-
cador atingiu para 98,2 pon-
tos em uma escala de zero 
a 200, o maior nível desde 
agosto do ano passado.

A confiança subiu em 12 
dos 19 segmentos indus-
triais pesquisados. O Índice 
de Expectativas, que mede 
a confiança dos empresários 
da indústria em relação ao 
futuro, avançou 4,3 pontos 
e atingiu 99,5, o maior nível 
desde agosto de 2017 (100,6 
pontos).

O principal componente 
para a alta do Índice de Ex-
pectativas foi o ímpeto de 
contratações do setor nos 
próximos três meses, que 
cresceu 6,3 pontos.

O Índice da Situação Atu-
al, que mede a confiança dos 
empresários da indústria em 
relação ao momento presen-
te, subiu 1 ponto, indo para 

97 pontos, a terceira alta 
consecutiva. A alta foi puxa-
da principalmente pelo grau 
de satisfação com o nível da 
demanda atual, que subiu 1,6 
ponto.

Segundo o pesquisador da 
FGV Aloisio Campelo Jr., o 
setor industrial dá sinais de 
esperar uma retomada nos 
próximos meses, após a ex-
pressiva desaceleração do 
segundo semestre do ano 
passado.

“As expectativas avan-
çaram bem em janeiro, com 
melhores previsões para a 
produção e o emprego no 
horizonte de três meses e oti-
mismo com relação à evolu-
ção do ambiente de negócios 
no horizonte de seis meses”, 
disse.

O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (Nuci) 
recuou 0,5 ponto percentual 
em janeiro, para 74,3%, o 
menor nível desde setembro 
de 2017 (74,0%).



Brisa recebe normalmente, 
mas dá calote de bilhões

Em Portugal, o setor financeiro briga com a Brisa, 
maior concessionária de estradas do país. Um conjunto de 
fundos e bancos credores exerceu o direito de “step in” e 
assumiu o controle da Auto-Estradas do Douro Litoral. A 
holding, no entanto, busca na esfera judicial medidas que 
impeçam a tomada da subsidiária. Tal atitude está sendo 
considerada como tentativa de intimidar e frustrar os no-
vos acionistas, de criar uma situação de litígio e de se fur-
tar às obrigações contratuais que negociou livremente.

Em nota enviada à imprensa, a nova gestão da AEDL 
endurece o tom e recorda que a concessionária está em 
incumprimento das suas obrigações decorrentes do em-
préstimo há cinco anos, mas salienta que “a Brisa tem 
continuado a ser integralmente paga durante esse período, 
em montantes avaliados em mais de 40 milhões de eu-
ros, ao abrigo do seu contrato de operação e manutenção”. 
Acusa ainda de ter imposto “centenas de milhões de euros 
de prejuízos ao setor financeiro, incluindo a vários ban-
cos que tiveram que ser sujeitos a intervenção governa-
mental”, sublinhando que a empresa “não tinha intenção 
de apresentar propostas razoáveis” para encontrar uma 
solução para a dívida de mais de bilhões de euros da sub-
sidiária e garante que todos os novos acionistas apoiaram 
as ações que foram tomadas.

Brisa já esteve no Brasil
A Brisa possuía 16,35% da CCR, mas em 2010, quando 

começou a enfrentar problemas, vendeu sua participação 
para os principais sócios. E desistiu de entrar no programa 
de privatização de estradas brasileiro.

Queda de Maduro favorece Goldman Sachs
A expectativa de mudança de regime na Venezuela 

gerou uma forte recuperação na cotação das obrigações 
soberanas e de empresas públicas do país, atenuando as 
perdas dos grandes bancos mundiais. De acordo com o 
Financial Times, a Goldman Sachs Asset Management é 
uma das instituições que carrega a maior parte da dívida 
venezuelana e, por isso, é que tem mais tem a ganhar se 
for concretizada a queda de Maduro e chegada ao poder 
de Juan Guaidó.

Desde que Guaidó desafiou Maduro, a cotação das ob-
rigações soberanas da Venezuela dispararam de 23 cênti-
mos para 33 cêntimos. Os títulos da dívida da petrolífera 
estatal PDVSA aumentaram de 14 para 24 cêntimos. O 
Goldman Sachs “herdou” obrigações da petrolífera estat-
al depois da aquisição dos títulos que eram detidos pelo 
banco central por US$ 865 milhões, num negócio concret-
izado em 2017 e que gerou polêmica.

Ibovespa enfrenta resistências
Após o movimento de realização de lucros em dezem-

bro, o Ibovespa prepara retomada da alta, buscando nível 
superior a 110 mil pontos. No momento, o índice encontra 
resistência em 98 mil e 100 mil pontos. O suporte está na 
faixa de 94.500 pontos.
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Desembolso do BNDES foi 2% menor em 2018
Dos R$ 69,3 bi 
de recursos, 
infraestrutura ficou 
com quase 48%

Os desembolsos do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) em 2018 somaram 
R$ 69,3 bilhões, uma queda 
de 2% em comparação ao 
ano anterior. Este é o quin-
to ano consecutivo que o 
desembolso é menor, refle-
tindo a lenta recuperação da 
economia brasileira e a ofer-
ta de menos crédito subsidia-
do para investimentos.

O BNDES lembrou em 
relatório que houve a troca 
da principal referência usada 
para os empréstimos feitos 
pelo banco, da subsidiada 
TJLP pela TJP, mais atrelada 
a taxas de mercado, a partir 
de janeiro de 2018.

O banco mostrou que in-
dicadores antecedentes po-
dem apontar uma retomada 
do volume de desembolsos a 
partir deste ano.

O documento revelou que 
as aprovações, última etapa 
da tomada de recursos an-
tes do efetivo desembolso, 
cresceram 27% em 2018, 
no comparativo anual, a R$ 
94,9 bilhões. Já as consultas 
ficaram estáveis em R$ 98,8 
bilhões.

Do total liberado, a maior 
parte dos recursos, da ordem 
de R$ 30,4 bilhões, ou o 
correspondente a 43,9%, foi 
direcionada para projetos na 
área de infraestrutura, com 
aumento de 13% em relação 
a 2017.

As micro, pequenas e mé-
dias empresas (MPMES) re-
ceberam R$ 30,1 bilhões ou 
o correspondente a 44,7% do 
total liberado pelo BNDES, 
maior percentual da série 
histórica, mostrando aumen-
to de 4% em comparação ao 
ano anterior.

Os dados foram divul-
gados nesta terça-feira 
pelo banco e mostram que 
o setor de infraestrutura 
se destacou também entre 
as aprovações registradas 
em 2018, com desempe-
nho 60% maior que no ano 
anterior, somando R$ 47,6 
bilhões.

Para o setor de agropecu-
ária, foram desembolsados 
R$ 14,7 bilhões, expansão 
de 2% frente o ano anterior. 
Já para as áreas industrial e 
de comércio e serviços, as 
liberações alcançaram, res-
pectivamente, R$ 12,3 bi-
lhões e R$ 11,9 bilhões, com 
queda de 18% em cada setor.

De acordo com o BNDES, 
as aprovações de recursos 
para novos financiamentos 
somaram R$ 94,9 bilhões, 
revelando incremento de 
27% no acumulado de 2018, 
em relação a 2017.

Regiões

Por regiões, o Centro-Oes-
te teve o maior crescimento 
percentual nas liberações 
do banco em 2018, concen-
trando R$ 9,4 bilhões, valor 
12% maior que em 2017. As 
aprovações para novos pro-
jetos de investimento nessa 
região evoluíram 70%, so-
mando R$ 12 bilhões. O re-
sultado, segundo o BNDES, 
foi influenciado pela aprova-
ção de financiamento para o 
sistema de transmissão que 
vai conectar a Estação Con-
versora Xingu (PA) à Esta-

ção Conversora Terminal 
Rio (RJ) para escoamento 
da energia gerada pela Usina 
Hidrelétrica Belo Monte.

Para as demais regiões, 
na comparação com 2017, 
os desembolsos mostraram 
retração de 16% (Nordeste), 
8% (Norte), 1% (Sudeste), 
com o Sul registrando cres-
cimento de 1%. Já as apro-
vações para as regiões Norte, 
Sul e Sudeste aumentaram 
em relação ao ano anterior 
270%, 29% e 17%, respecti-
vamente. No Nordeste, após 
crescimento de 70% em 2017, 
contra 2016, as aprovações 
para novos financiamentos no 
ano passado tiveram variaram 
negativa (-9%).

Por meio de sua subsidi-
ária BNDES Participações 
(BNDESPAR), o banco 
investiu no mercado de ca-
pitais R$ 412 milhões em 
fundos de crédito, com um 
efeito multiplicador de três 
vezes. Isso significa que 
para cada milhão de reais 
do BNDES, foram aplica-
dos R$ 3 milhões por ou-
tros investidores, informou 
a instituição.

Crédito emergencial para cidades mineiras
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) comuni-
cou a à sua rede de agentes 
financeiros nesta terça-feira 
que municípios do Estado 
de Minas Gerais em estado 
de emergência em razão de 
rompimento ou colapso de 
barragens passam a dispor da 
linha de crédito “Emergen-
cial BNDES Automático”. 
Antes apenas municípios em 
estado de calamidade públi-
ca, como aquele decretado 
no município de Brumadi-
nho, podiam recorrer a essa 
linha de apoio.

A ampliação permite que 

empresas dos municípios mi-
neiros de Belo Vale, Bonfim, 
Ibirité, Igarapé, Itabirito, Ita-
tiaiuçu, Mário Campos, Mo-
eda, Nova Lima, Rio Manso, 
São Joaquim de Bicas e Sar-
zedo também sejam atendi-
das. A linha de empréstimos 
indiretos estará disponível não 
só para os atuais usuários de 
crédito do BNDES, mas para 
outros clientes dos agentes fi-
nanceiros, isto é, dos bancos 
repassadores dos recursos do 
BNDES na região. O ban-
co de fomento disse que tem 
uma exposição de mais de R$ 
2 bilhões através do crédito 
indireto nessa região.

Segundo o banco de fo-
mento, o empresário pode 
pegar um empréstimo no 
valor de até R$ 2,5 milhões. 
O prazo é de até 90 meses 
(sete anos e seis meses) e 
conta ainda com uma carên-
cia de 36 meses (três anos) 
para começar a pagar, de 
acordo com a avaliação da 
instituição repassadora. A 
remuneração desse recurso 
é vinculada à TLP, a taxa de 
captação do BNDES criada 
pela lei em 2017.

O BNDES também re-
abrirá a Linha BNDES de 
Refinanciamento de Ope-
rações Ativas dos Agentes 

Financeiros (BNDES Re-
fin). A medida — que será 
retroativa a janeiro — pode 
beneficiar aquelas 4,8 mil 
empresas da base de clien-
tes do banco que atuam nas 
localidades atingidas pela 
tragédia. O Refin permite o 
refinanciamento de presta-
ções vencidas nos últimos 
quatro meses, além da to-
talidade das prestações vin-
cendas. Também poderão 
ser alongados os prazos de 
carência, em até 12 meses, 
e o prazo total da operação, 
em até 24 meses, conforme 
avaliação da instituição re-
passadora.

Sanções dos EUA impactam títulos da PDVSA
A situação da companhia 

venezuelana PDVSA é de-
licada. A notícia que correu 
nesta terça-feira é que os 
grandes bancos pararam de 
negociar os títulos da petro-
lífera estatal após os Estados 
Unidos imporem amplas 
sanções à empresa, de acor-
do com gerentes de fundos.

As decisões de Washing-
ton devem aumentar a pres-
são sobre o presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, e 
efetivamente impedir inves-
tidores que operam nos EUA 
de comprar títulos PDVSA, 
informou a Reuters.

“A maioria das corretoras 
está impedida de negociar 
papéis da PDVSA agora”, 
disse David Nietlispach, da 
Pala Asset Management, 

adicionando que os siste-
mas de negociação mostram 
praticamente nenhum preço 
para a dívida da PDVSA, em 
comparação com pelo me-
nos 20 que estavam disponí-
veis normalmente.

Um porta-voz do Bar-
clays, um dos grandes ban-
cos europeus que teria sus-
pendido negociações com 
ativos da PDVSA, não pôde 
confirmar imediatamente se 
seu escritório de renda fixa 
informou aos clientes da de-
cisão.

Peter Kisler, gerente de 
portfólio de mercados emer-
gentes da North Asset Ma-
nager, acrescentou que a 
maioria dos bancos parou de 
operar com os papéis para 
dar tempo aos departamen-

tos de compliance para exa-
minar os detalhes das san-
ções dos EUA.

Um gestor de fundos de 
um grande banco que pediu 
anonimato acrescentou: “pe-
dimos (cotações) para ver 
onde o mercado está abrindo 
e tudo o que estamos ouvin-
do em uníssono é que não 
estamos autorizados a nego-
ciá-los até novo aviso”.

Na segunda-feira, o con-
selheiro de Segurança Na-
cional dos Estados Uni-
dos, John Bolton, anunciou 
que o governo americano 
iria impor sanções contra a 
PDVSA, como um esforço 
para que a gestão de Nicolás
Maduro aceite a transferên-
cia pacífica de poder.

Durante pronunciamen-

to na Casa Branca, Bolton 
disse que os americanos ex-
puseram por diversas vezes 
a corrupção do presidente 
chavista e seus aliados, que 
“não podem mais roubar o 
patrimônio do povo vene-
zuelano”.

“No total, US$ 7 bilhões 
em ativos serão congelados 
a partir de hoje (terça-feira) 
e mais US$ 11 bilhões fi-
cam em suspenso, sob con-
dições a serem cumpridas”, 
disse na segunda-feira o 
membro da equipe de Do-
nald Trump. Lembrando 
que as sanções atingem 
todo o departamento polí-
tico, as agências e o Ban-
co Central da Venezuela, 
assim como o gabinete do 
regime de Nicolás Maduro.

AGU anuncia acordo que garante concessão de aeroporto de Vitória
A Advocacia Geral da 

União (AGU) anunciou nes-
ta terça-feira acordo entre 
União, Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e Es-
tado do Espírito Santo para 
assegurar a concessão do 
aeroporto de Vitória sem en-
traves judiciais. O novo Ae-
roporto de Vitória foi inau-
gurado em março de 2018, 
depois de 16 anos de obras, e 
custou R$ 559 milhões.

O governo estadual havia 
acionado a Justiça para ques-
tionar a decisão de leiloar o 
terminal em um bloco, junto 
com o Aeroporto de Macaé 
(RJ). Mas a AGU, com a 
ajuda do Ministério da In-
fraestrutura, conseguiu con-
vencer o Estado a abrir mão 
da ação, afirmou a AGU em 
comunicado à imprensa.

O leilão dos aeroportos 
de Vitória e Macaé, além de 
outros dez espalhados pelo 

país, está previsto para 15 de 
março. A previsão é de que 
a concessão viabilize inves-
timentos de quase R$ 600 
milhões apenas nos dois ter-
minais, afirmou a AGU.

Na região Sudeste, com a 
concessão do aeroporto de 
Vitória e Macaé, o foco é dar 
suporte na cadeia produtiva 
de óleo e gás. A empresa que 
assumir o aeroporto de Vitó-
ria vai administrar, também, 
o aeroporto de Campos, no 
Rio de Janeiro.

O Governo do Espírito 
Santo combate a privatiza-
ção do aeroporto da forma 
como foi feita a proposta, 
em blocos. Entre os motivos, 
o estado alega que o aero-
porto gera lucro, enquanto o 
de Campos, além de dar pre-
juízo, precisa de uma série 
de investimentos. O prazo 
de concessão é de trinta anos 
para todos os aeroportos.

Concessões

Os empreendimentos de-
verão ser licitados em três 
blocos: Bloco Nordeste 
(Aeroporto Internacional 
do Recife, Aeroporto de 
Maceió, Aeroporto Santa 
Maria (SE), Aeroporto de 
João Pessoa; Aeroporto de 
Juazeiro do Norte (CE), 

Aeroporto de Campina 
Grande (PB); Bloco Cen-
tro-Oeste Aeroporto Ma-
rechal Rondon, de Cuiabá, 
Aeroporto Rondonópolis, 
Aeroporto Alta Floresta e 
Aeroporto de Sinop, todos 
no Estado de Mato Grosso; 
e Bloco Sudeste Aeroporto 
de Vitória e Aeroporto de 
Macaé (RJ).

Inaugurado em março de 2018, depois de 16 anos de 
obras, ao custo de R$ 559 milhões.

Investidores estrangeiros 
detêm mais títulos em 
iuan em 2018

Os títulos chineses deno-
minados em iuan ganharam 
popularidade com os inves-
tidores no exterior no ano 
passado, com o mercado de 
títulos da China se abrindo 
mais para o mundo. No final 
de 2018, o montante total de 
títulos em iuan detidos por 
instituições estrangeiras sob 
o depósito da China Central 
Depository & Clearing Co. 
(CCDC) subiu 50,26% para 
1,51 trilhão de iuans (US$ 
224 bilhões).

Segundo informou a 
CCDC em seu site oficial 
nesta terça-feira, o núme-
ro representou 2,62% do 
valor total dos títulos sob 
o depósito da CCDC, ante 
1,91% no final de 2017. 
O forte crescimento das 
participações estrangeiras 
em obrigações em iuan foi 
parcialmente impulsionado 
pelo programa Bond Con-
nect, um programa de aces-
so ao mercado lançado em 
julho de 2017 que permite 
que investidores estrangei-

ros invistam no mercado 
de títulos interbancários da 
parte continental da China 
usando instituições finan-
ceiras da parte continental 
e Hong Kong.

No final do ano passado, 
mais de 500 investidores 
institucionais registrados em 
todo o mundo escolheram o 
Bond Connect para acessar o 
mercado de títulos chineses. 
Enquanto isso, as funções do 
esquema foram melhoradas 
no ano passado, com a liqui-
dação de entrega/pagamento 
sendo totalmente implemen-
tada e as alocações pré-ne-
gociação e pós-negociação 
ativas.

Para abrir ainda mais o 
mercado de títulos, o país 
anunciou em novembro de 
2018 que instituições estran-
geiras que investem no mer-
cado de títulos chinês seriam 
isentas do imposto de renda 
e do imposto sobre valor 
agregado sobre seus rendi-
mentos de títulos por um pe-
ríodo de três anos.

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)
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Bancos privados emprestaram mais em 2018
Volume liberado 
chegou a R$ 3,2 
trilhões, aumento 
de 5,5% 

A busca dos brasileiros 
por empréstimo bancário fez 
ampliar o saldo de crédito 
ofertado pelos bancos em 
2018. A procura aumentou 
5,5%, totalizando R$ 3,260 
trilhões. Os dados foram 
divulgados nesta terça-feira 
pelo Banco Central (BC). O 
saldo do crédito para pesso-
as físicas chegou a R$ 1,791 
trilhão, com crescimento 
de 8,6% no ano, enquanto 
o estoque para as empresas 
chegou a R$ 1,469 trilhão, 
com expansão de 1,9%. O 
estoque de crédito voltou a 
crescer após dois anos de re-
tração.

O BC explicou que a ex-
pansão do crédito foi anco-
rada pelas instituições pri-
vadas. Já os bancos públicos 
apresentaram retração de 
0,5% no saldo de crédito, en-
quanto os privados reporta-
ram   crescimento de 12,4%. 
A participação do crédito 
concedido pelos bancos pri-
vados chegou a 49%, no ano 
passado, com aumento em 
relação a 2017, quando esta-
va em 46%. O segmento pú-
blico teve redução de 0,5% 
no saldo em 2018, declinou 
de 54% para 51% no último 
ano.

Em relação a tudo o que 
o país produz - Produto In-
terno Bruto (PIB) -, o saldo 
do crédito chegou a 47,4%, 

com crescimento de 0,2 pon-
to percentual em relação a 
2017.

O crescimento anual da 
carteira (5,5%) reverte as 
contrações dos dois anos an-
teriores (2017: -0,5%; 2016: 
-3,5%), com destaque para o 
crédito às famílias, com ex-
pansão de 8,6%, passando a 
ocorrer também crescimento 
no segmento de empresas, 
1,9%. A relação crédito/PIB 
atingiu 47,4% no final do 
ano, informou o BC.

Segundo o BC, a inadim-
plência atingiu seu menor 
patamar histórico no país no 
segmento de recursos livres, 
em que as taxas são livre-
mente definidas pelas insti-
tuições financeiras

O resultado superou as 
expectativas do BC, que 
previa avanço de 4%. Ficou 
também acima do cresci-
mento da inflação medida 
pelo IPCA, que foi de 3,75% 
no ano passado.

O chefe do Departamento 
de Estatísticas do BC, Fer-
nando Rocha, destacou que 
o crescimento registrado no 
ano passado encerrou o ciclo 
de dois anos seguidos de re-
tração no estoque do crédito. 
Em 2016, a queda chegou a 
3,5% e em 2017, em 0,5%.

“Nós podemos caracte-
rizar  2018 como o ano de 
recuperação do crédito”, 
afirmou o chefe do Departa-
mento de Estatísticas do BC, 
Fernando Rocha, chamando 
a atenção para a força, entre 
as famílias, do crédito pesso-
al — incluindo consignado e 
não consignado —, além da 
modalidade de aquisição de 
veículos.

Em dezembro, o estoque 

Fernando Rocha: ‘Nós podemos caracterizar 2018 como o ano de recuperação do crédito’

de crédito subiu 1,8% ante 
novembro. Diferentemente 
do que ocorreu no acumula-
do do ano, o desempenho foi 
puxado pelo crédito conce-
dido às pessoas jurídicas, de 
2,7%, enquanto o saldo entre 
as famílias subiu 1,1%.

Em 2019, o BC estima 
um aumento de 6% no es-
toque de crédito, repetindo 
com mais fôlego uma tônica 
já vista no ano passado: alta 
mais significativa no saldo 
de financiamentos a famílias 
e no segmento de crédito li-
vre. Em 2018, o crédito livre 
cresceu 11,2%, ao passo que 
o crédito direcionado sofreu 
retração de 0,6%.

Empréstimos para empresas

Para  pessoas jurídicas, a 
carteira livre aumentou 4,7% 
no mês e 11,2% no ano, atin-

gindo R$815 bilhões. No 
mês, sobressaíram aumentos 
em desconto de duplicatas e 
recebíveis e antecipação de 
faturas de cartão, devido a 
fatores sazonais, enquanto 
no acumulado do ano, além 
dessas, destacaram-se aqui-
sição de veículos, compror e
adiantamentos sobre contra-
tos de câmbio. 

A modalidade de capi-
tal de giro, representando 
36% dessa carteira, aumen-
tou 2,2% em dezembro e 
0,3% no acumulado do ano 
(-8,6% no ano anterior), re-
vertendo trajetória de redu-
ção desde agosto de 2015. 
O crédito direcionado às 
empresas, R$654 bilhões, 
aumentou 0,3% no mês 
(-7,7% em doze meses), 
com os financiamentos do 
BNDES variando, respec-
tivamente, +0,4% e -8,9% 

(-11,8% no ano anterior).  
As concessões somaram 

R$360 bilhões em dezem-
bro, crescendo 9,1% no mês. 
As concessões a pessoas ju-
rídicas cresceram 26,2%, e a 
pessoas físicas reduziram-se 
3%, traduzindo fatores sazo-
nais que geram aumento de 
contratações de empresas e 
redução do endividamen-
to das famílias no final do 
ano. No ano, comparando-se 
com 2017, houve elevação 
de concessões de 11,7% no 
crédito total, de 13,2% com 
empresas e 10,5% com pes-
soas físicas, refletindo o de-
sempenho do segmento livre 
(respectivamente, 12,8%, 
15,4% e 10,8%).

Inadimplência menor

Analisando o segmento de 
recursos livres, em que as ta-

xas são livremente definidas 
pelas instituições financei-
ras, a inadimplência caiu 1,1 
ponto em 2018, a 3,8%, me-
nor nível da série histórica 
iniciada pelo BC em março 
de 2011.

Os juros médios no mes-
mo segmento tiveram um 
recuo de 4,7 pontos em 
2018, a 35,6% ao ano em 
dezembro — menor pata-
mar desde janeiro de 2014 
(34,29%), mas ainda dis-
tante dos juros básicos da 
economia.

Diante do ambiente de 
inflação baixa, a autorida-
de monetária levou a Selic 
à mínima histórica de 6,5% 
em março do ano passado, 
mantendo a taxa em todas 
as reuniões subsequentes do 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom).

O BC diz que vem promo-
vendo medidas para baratear 
o custo do crédito, como a 
diminuição do recolhimento 
compulsório e diversas ini-
ciativas voltadas para o car-
tão de crédito.

Em 2018, a taxa média 
do rotativo do cartão de 
crédito para as pessoas fí-
sicas caiu 46,7 pontos, a 
285,4% ao ano. Já a taxa 
média do cheque especial 
seguiu na dianteira da mo-
dalidade mais cara. Ape-
sar da queda de 10,4 pon-
tos, a taxa média ficou em 
312,6% ao ano.

O spread, que mede a di-
ferença entre a taxa de cap-
tação dos bancos e a cobrada 
a seus clientes, caiu 4 pontos 
no acumulado de 2018 no 
segmento de recursos livres, 
a 27,8 pontos percentuais em 
dezembro.

No Brasil, só 222 cidades têm shopping
Faturamento 
alcançou R$ 178,7 
bilhões em 2018 

O setor shoppings que 
fechou 2018 com alta de 
6,5% nas vendas e prevê 
crescimento de 7% nesse 
ano. A previsão consta do 
Censo 2018 apresentado 
nesta terça-feira pela As-
sociação Brasileira de Sho-
pping Centers (Abrasce), 
que mostra o desempenho 
dos shoppings brasileiros 
no último ano. 

No Brasil, são 222 cida-
des que possuem shopping 
centers com média de 2,7 de 
shoppings por cidade. Em 
2018 foram inaugurados 14 
empreendimentos em todo 
o paós e a expectativa em 
2019 é de inaugurar mais 15  
em todo país (6 no Sudeste), 
(4 no nordeste), (3 no Sul), 
(1 no Norte), e (1 no Centro-
Oeste), informou a Abrasce.

“O ano de 2018 foi de 
otimismo e definitivamen-
te marcou a retomada do 
varejo. O setor faturou R$ 
178,7 bilhões e inaugu-
rou 14 empreendimentos 
em todo o Brasil, o que 
demonstra o crescimento 
constante e significativo do 
setor. Para 2019 acredita-
mos em manter o ritmo de 
crescimento do setor”, res-
salta Glauco Humai, presi-
dente da Abrasce.

O executivo destacou que 
o setor de shoppings evoluiu 
e, acompanhando as novas 
tendências e hábitos do con-
sumidor, passou a ofertar um 
mix que equilibra consumo, 
lazer, entretenimento e ser-
viços. “Os empreendimentos 
brasileiros vão além de cen-
tro de compras, são também 
centros de convivência e 
conveniência”, disse.

Pelo novo modelo de ne-
gócio dos shoppings estar 
alinhado à necessidade do 
consumidor, o fluxo mensal 
de visitantes cresceu 5,8%, 
comparado ao ano anterior, 

saltando para 490 milhões de 
visitantes por mês. O históri-
co do setor acompanha uma 
tendência de crescimento dos 
empreendimentos em cida-
des do interior, que já contam 
com 55% dos shoppings, con-
tra 45% que estão presentes 
nas capitais. A interiorização 
apresenta crescimento de um 
ponto percentual em relação 
à 2017, o que sinaliza o cres-
cente interesse pela explora-
ção de cidades médias como 
mercados de maior potencial.

Mobilidade

Os shopping centers bra-
sileiros estão cada vez mais 
engajados com assuntos re-
lacionados à mobilidade ur-
bana. Atualmente, 85% dos 
shoppings possuem vagas 
para bicicletas e 11% para 
carros elétricos. Outra ten-
dência que cresce no setor 
é a prática de pet friendly já 
encontrada em 91% dos sho-
ppings do país.

De acordo com o censo, as 
classes AB predominam com 

mais de 50% no índice de fre-
quentadores dos shoppings 
em todas as regiões do Brasil. 
Sendo representados por 62% 
no centro-oeste, 53% no nor-
deste, 53% no norte, 66% no 
sudeste e 63% no sul.

Além de uma boa locali-
dade, os shopping centers 
estão se tornando grandes 
complexos integrados para 
atender as necessidades dos 
visitantes que procuram “re-
solver a vida” em um único 
lugar. Entre os empreen-
dimentos interligados aos 
shoppings estão: condomí-
nio empresarial (63%), ho-
tel (36%), centro médico e/
ou ambulatório (29%), con-
domínio residencial (18%), 
faculdades/universidades 
(27%) e outros (34%).

As tradicionais praças de 
alimentação dos shopping 
centers vêm ganhando no-
vos espaços pelo mall ou 
boulevard gastronômico. 
Atualmente, esse modelo de 
negócio ganha força e já está 
presente em 27% dos empre-
endimentos.

QUANTA GERAÇÃO S/A
CNPJ nº 07.642.982/0001-64 - NIRE nº 333.0027694-7

Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 29/09/2018, às 
10h00, na sede social, em Areal, RJ, na Av. Jorge Luis dos Santos, nº 816, Bairro 
Alberto Torres, CEP 25.845-000 (“Cia.”). 2. Convocação e Presença: Dispensa-
da a publicação de editais de convocação, nos termos do art.124, §4º, da Lei nº 
6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representado a totali-
dade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de 
Acionistas” e ao final desta ata. 3. Composição da Mesa: Presidente, Sra. Ma-
riana Pina Pargana; Secretário, Sr. João Rodrigues da Cunha Neto. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar acerca da reeleição da Diretoria da Cia.. 5. Deliberações: Por una-
nimidade de votos dos presentes, deliberou-se aprovar a reeleição da Diretoria, 
para o próximo triênio, verificando-se o seguinte resultado: (i) Diretora Presidente: 
Sra. Mariana Pina Pargana, brasileira, solteira, administradora de empresas, 
portadora da cédula de identidade RG nº 13.256.258-3 SSP/SP, inscrita no CPF/
MF nº 298.382.268-07, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endere-
ço comercial na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 8º andar, Torres II, III e 
IV, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.543-900, São Paulo/SP; (ii) Diretor Administrativo-
-Financeiro: Sr. Paulo Carlos de Brito Filho, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.435.070-6 SSP/SP e
CPF/MF nº 330.159.598-75, residente e domiciliado na Capital do Estado de São 
Paulo, com escritório comercial à Rua Funchal, nº 411, 9º Andar, Conj. 91/92, CEP 
04.551-060, São Paulo/SP; (iii) Diretor de Comercialização e de Regulação: Sr.
Marcos da Graça Rocha, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador
da cédula de identidade RG nº 56.873.794-6 SSP/BA, CPF/MF nº 035.913.477-
79, residente e domiciliado em Niterói/RJ, com escritório comercial a Rua Coronel 
Moreira Cesar, nº 160, sala 1308, CEP 24.230-062, Cidade Niterói/RJ; e (iv) Di-
retor de Operações e Manutenção: Sr. Ricardo Henrique Carvalho Magalhães,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de cédula de identidade RG
nº 9.937.621-2 IFP/RJ, CPF/MF nº 052.797.107-33, residente e domiciliado em
Niterói/RJ, com escritório comercial a Rua Coronel Moreira Cesar, nº 160, sala
1308, CEP 24.230-062, Cidade Niterói/RJ, os quais tomam posse em seus res-
pectivos cargos mediante a lavratura do Termo de Posse, a ser lavrado em livro
próprio. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida e achada
conforme, foi por todos aprovada. 7. Acionistas Presentes: João Rodrigues da
Cunha Neto, Antonio José Louçã Pargana, Fernando Aboudib Camargo e MSP
Fundo de Investimento em Participações (p.p. Oliveira Trust Services S.A.). Are-
al, 29/09/2018. Mariana Pina Pargana - Presidente da Mesa. João Rodrigues
da Cunha Neto - Secretário. Jucerja nº 3496773, em 28/01/19. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019 DA COPCONTERERJ

 COOPERATIVA DE CONSUMO DE TERESÓPOLIS/RJ.
O presidente da COPCONTERERJ - COOPERATIVA DE CONSUMO DE 
TERESÓPOLIS/RJ, CNPJ nº 21.203.405/0001-05, NIRE nº 334.0005351-
6, com sede na Avenida Lúcio Meira nº 330, sala 105, Edifício Comercial 
Person, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP 25953-001, convida a presença de 
todo o quadro societário composto de (26) vinte e seis cooperantes para 
comparecer em sua sede no dia 09 de fevereiro de 2019 com primeira 
chamada as 09:00h, segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada 
as 11:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DE 2019 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia 
deste edital também será afixado em local visível na sede da cooperativa 
e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, para 
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos 
constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos 
diretivos da cooperativa no exercício 2018; (2) O balanço e da destinação 
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com 
todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 2018; (3) Efetuar 
a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho 
Fiscal para o exercício 2019. Teresópolis, 29 de janeiro de 2019.

Franco Cossetti Carvalho - CPF 103.118.557-06 - Diretor Presidente.

DLD DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIGITAIS S.A.
NIRE 33.3.0029270-5 - CNPJ/MF Nº 11.582.748/0001-66

Extinção da Sociedade em virtude de incorporação. Pelo instrumento 
de alteração e subsequente extinção da DLD Distribuição de Livros Digitais 
S.A. (Sociedade), em razão de sua incorporação pela Bookwire Brazil 
Distribuição de Livros Digitais Ltda. (Incorporadora), que foi celebrada em 
1 de outubro de 2018 e registrada na JUCERJA sob o nº 00003426416 em 
sessão de 12 de novembro de 2018, a única sócia da Sociedade aprovou: 
(i) a incorporação da Sociedade pela Incorporadora; (ii) a respectiva
extinção da Sociedade em razão de sua incorporação pela Incorporadora,
e o encerramento do estabelecimento onde funcionou sua sede social,
cabendo ao administrador da Incorporadora a baixa das inscrições e
registros da Sociedade junto às repartições competentes; (iii) que a
Incorporadora será a sucessora universal da Sociedade, assumindo, em
consequência desta incorporação e sem qualquer solução de continuidade, 
todo o seu ativo e passivo, direitos e obrigações.




