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2019 é o Ano do 
Porco; qualquer 
semelhança…
Paulo 
Márcio de 
Mello, 
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Número de 
cariocas com  
nome ‘sujo’  
cresce em 2018

Em 2018, 940 mil consumido-
res cariocas saldaram seus débitos 
com lojistas e “limparam” o nome. 
Porém, 957 mil foram incluídos no 
cadastro do Serviço Central de Pro-
teção ao Crédito (SCPC) do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio (CDL-
Rio). O saldo é que o número de 
negativados cresceu 17 mil no ano.

De acordo com Aldo Gonçalves, 
presidente do CDLRio, o estudo traz 
uma boa e uma má notícia. “A posi-
tiva é que mais de 940 mil consumi-
dores saldaram seus débitos com os 
lojistas, um aumento de 1% em rela-
ção ao ano passado; o ponto negativo 
foi o número de consultas, que regis-
trou um recuo de 5,5%, o que revela 
que as pessoas demonstraram menos 
disposição para as compras no Rio de 
Janeiro em 2018.”

Aldo afirma que isso mostra que 
o Rio de Janeiro continua sendo um 
ponto fora da curva na comparação 
com a maioria das capitais brasilei-
ras que registraram índices de cres-
cimento. “Todo esse quadro caótico 
atingiu diretamente o comércio, 
grande pilar e pulso da nossa eco-
nomia, responsável pela maioria 
dos empregos formais do estado. 
Aqui, as vendas do comércio da 
Cidade do Rio de Janeiro recuaram 
2,8% no acumulado de janeiro/de-
zembro de 2018 em relação ao mes-
mo período de 2017.”

O número de consumidores ca-
riocas que tiveram seus nomes in-
cluídos no cadastro do SCPC cres-
ceu 1% em relação ao mesmo perí-
odo de 2017.

Com relação ao uso do cheque, 
mais de 36 mil foram devolvidos 
no comércio do Rio de Janeiro em 
2018, aumento de 1,2% em compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado, segundo o LigCheque do 
CDLRio. Foram feitas mais de 1,2 
milhão de consultas para pagamentos 
em cheque, queda de 8,35% em rela-
ção ao mesmo período de 2017, o que 
confirma que menos pessoas estão 
utilizando o cheque para as compras.

Guedes admite recuo na 
proposta da Previdência

Ministro fala em R$ 1 
trilhão em prazo que 
vai de 10 a 20 anos

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que a proposta de 
reforma da Previdência projeta 
uma redução equivalente a R$ 1 
trilhão nos pagamentos aos apo-
sentados e pensionistas em um 
período de dez anos. Porém, ad-
mitiu que o Ministério também 
fez simulações com os prazos de 
15 e 20 anos. Dessa forma, o va-
lor previsto seria alcançado em 
um prazo mais longo, diminuindo 
os sacrifícios que serão impostos 
aos trabalhadores.

Um dos pontos a serem nego-
ciados é a idade mínima. O mi-
nistro calcula em 65 anos para 
homens e mulheres. Caso seja 
62 anos para os primeiros e 57 
para elas, como chegou a men-
cionar o próprio presidente Jair 
Bolsonaro, no mês passado, Pau-
lo Guedes disse que a economia 
seria menor do que R$ 1 trilhão 
em dez anos. Nesse cenário, no 
entanto, as regras de transição 
poderiam ser mais rígidas para a 

atual geração, contra-ataca o mi-
nistro.

Um dos pontos previstos é a mu-
dança do sistema atual, de reparti-
ção, para o de capitalização. A tran-
sição geraria um custo da ordem 
de grandeza de um PIB brasileiro, 
como o MONITOR MERCANTIL 
noticiou ano passado.

“Você precisaria financiar um 
país com um outro país do mesmo 
tamanho. Esta é uma conta impor-
tante de ser feita e principalmente 
como será feita”, destacou o profes-
sor de Finanças do Coppead/UFRJ 
Carlos Heitor Campani. O profes-
sor ressalva que uma transição de 
longo prazo, talvez com emissão de 
títulos públicos para financiar, po-
deria se tornar possível.

Guedes concedeu entrevista 
coletiva ao lado do presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia. Os dois se reuniram no gabi-
nete do ministro para tratar da tra-
mitação da reforma. Maia chegou a 
dizer que o tema poderá ser votado 
pelos deputados até maio.

“Nós já temos duas ou três ver-
sões alternativas, simuladas com os 
números. Ele (Bolsonaro) chegan-
do, a gente entrega, ele bate o mar-
telo e a coisa entra no processo”, 
disse Paulo Guedes.

Maia diz que reforma pode ser aprovada na Câmara até maio
O Governo Federal pretende 

conseguir de 320 a 330 votos para 
aprovar a reforma da Previdência 
na Câmara dos Deputados em dois 
meses, disse nesta terça-feira o pre-
sidente reeleito da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Depois de se reunir com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, Maia 
disse ser possível a Câmara apro-
var a reforma até maio, e o Senado 
aprová-la em junho ou julho, caso a 

base aliada esteja articulada.
“O nosso problema é garantir, em 

dois meses, que a reforma da Previ-
dência tenha 320, 330 deputados a 
favor. Este é o desafio, que a gente 
começa a trabalhar”, afirmou Maia. 
Segundo ele, é possível garantir uma 
tramitação rápida para a reforma da 
Previdência sem violar o regimento 
da Câmara dos Deputados.

De acordo com Maia, o início 
da legislatura poderá apressar a tra-

mitação da reforma da Previdência. 
Isso porque, com mais deputados em 
início de mandato em Brasília, são 
maiores as chances de haver quórum 
às segundas e às sextas-feiras.

Segundo o presidente da Câma-
ra, se tudo for bem organizado, a 
proposta poderá ficar três semanas 
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, com cinco sessões para a apre-
sentação de emendas e mais duas 
para a apresentação de pedidos de 

vista. Em seguida, o texto poderá ir 
para o plenário, onde deverá passar 
no máximo 45 dias se houver um 
esforço concentrado que gere quó-
rum em 11 sessões seguidas.

Maia não detalhou se o governo 
pretende aproveitar o texto da pro-
posta de reforma da Previdência do 
governo anterior, ainda em tramita-
ção na Câmara. Ele disse que isso 
ainda dependerá de como o gover-
no encaminhará a questão.

TRE torna
ex-governador
Pezão inelegível 
até 2022

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro negou recurso do ex-
governador Luiz Fernando Pezão 
(MDB) e tornou-o inelegível até 
2022. A corte entendeu que Pezão 
cometeu abuso de poder político e 
econômico ao conceder benefícios 
financeiros a empresas como con-
trapartida a doações posteriores 
para a campanha eleitoral de 2014.

A decisão foi tomada de forma 
unânime pelo colegiado do TRE-
RJ em processo movido pelo então 
deputado estadual Marcelo Freixo 
(PSOL) contra Pezão e o vice-go-
vernador Francisco Dornelles (PP), 
que a corte absolveu por maioria.

O TRE concordou com os argu-
mentos da Procuradoria Regional 
Eleitoral no Rio. Para a entidade, 
ficou provada a “manobra de finan-
ciamento” da campanha, apoiada 
por empresas com contratos com a 
administração estadual e que já ti-
nham recebido dinheiro público.

Em 23 anos, 53 mil resgatados da escravidão
Desde 1995, quando o gover-

no brasileiro admitiu a existên-
cia de trabalho escravo no país e 
foi iniciada a implementação da 
política de combate, mais de 53 
mil trabalhadores foram resgata-
dos dessa condição e mais de R$ 
102 milhões recebidos a título 
de verbas salariais e rescisórias 
durante as operações.

Foram fiscalizados 47,2 mil 
estabelecimentos. Em 2007, 
ocorreu o resgate do maior nú-
mero de trabalhadores: 6.031. 
A quantidade veio caindo até 
2017, mas voltou a subir em 
2018, quando a fiscalização 
encontrou 1.723 pessoas traba-
lhando em condições análogas 
às de escravo, das quais 1.113 
foram resgatadas.

Entre as 15 atividades que 
mais registraram trabalho escra-
vo no Brasil desde 1995, ape-
nas duas – extração de areia e 
mineração – não estão ligadas 
aos setores agrícola e florestal. 
Criação de bovinos está à frente 
da lista de condições similares à 
escravidão.

Marcelo Casal Junior/ABr
Em 92% dos 

casos flagrados no 
ano passado pela 
Inspeção do Tra-
balho, havia tam-
bém informalida-
de. “A informali-
dade está inserida 
como um forte 
componente ini-
cial de exploração 
de trabalho análo-
go à escravidão, 
sendo desde o início negados os 
direitos trabalhistas mais básicos, 
o que culmina em um conjunto de 
irregularidades que atingem a saú-
de e a segurança do trabalhador e 
fere também sua dignidade”, relata 
o chefe da Divisão de Fiscalização 
para Erradicação do Trabalho Es-
cravo (Detrae), Maurício Krepsky 
Fagundes.

Quase metade dos trabalhadores 
maiores de 18 anos resgatados pe-
las equipes de fiscalização nunca 
teve emprego formal. Os dados de-
monstram que 45% dos trabalhado-
res maiores de 18 anos resgatados 
pelas equipes de fiscalização nunca 

possuíram um emprego formal 
antes da data do resgate.

O perfil do trabalhador resgata-
do revela que 87% eram homens; 
22% deles tinham apenas até o 5º 
ano do ensino fundamental; 18% 
possuíam ensino fundamental 
completo; e 11% eram analfabe-
tos. Quanto à origem, 48% resi-
diam no Nordeste, 28% do Sudes-
te, 13% do Norte, 10% do Centro-
Oeste e 1% da região Sul.

Sete em cada dez dos resgata-
dos eram solteiros; 72% se decla-
raram pardos, 14%, negros, 12%, 
brancos, 1%, indígenas, e menos 
de 1%, de origem asiática.

Valter Campanato /ABr
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Mulheres nas ciências: questão de lógica

Edward P. Cheyney (1861–
1947), historiador estadunidense, 
demonstrando compreensão bem 
limitada sobre as ações das popula-
ções americanas pré-colombianas e 
de outras contribuições à formação 
das sociedades americanas, afirma 
que “a única população da Amé-
rica que teve significação foi a de 
origem europeia. As instituições 
que caracterizam o Novo Mundo 
são fundamentalmente aquelas da 
Europa” (European Background 
of American History, 1300–1600, 
prefácio do autor, Harper & Bro-
thers, New York e Londres, 1904).

O continente, colonizado por 
europeus, absorveu a influência da 
metrópole, quer no sentido de aco-
lher vícios e conhecimentos, quer 
no sentido de se lhes opor. Mas é 
importante saber quem eram estes 
europeus. Os colonizadores esta-
vam recém-saídos da Idade Mé-
dia; a colonização das Américas 
tem início no século XV. Muitos 
dos costumes e valores medievais 
persistiam naquelas sociedades de 
onde eles vieram. É fundamental, 
para que não nos iludamos, co-
nhecer o que Charles Ralph Boxer, 
pesquisador historiador da expan-
são portuguesa, ressaltou:

“A Europa medieval era uma es-
cola cruel e dura, e as delicadezas 
da civilização não eram cultivadas 
em Portugal nem em qualquer outro 
país. Uma alta e pequena nobreza 
turbulenta e traiçoeira; um clero ig-
norante e desleixado; camponeses 
e pescadores embrutecidos; e uma 
população urbana do tipo da popu-
lação lisboeta, descrita por Eça de 
Queiroz, cinco séculos mais tarde, 
como ‘plebe beata, suja e feroz’. 
Tais eram as classes de que saíram 
os pioneiros, os descobridores e os 
colonizadores.” (O Império Maríti-
mo Português, Edições 70, Lisboa, 
2ª edição, 1991).

Os Estados americanos, ao nor-
te, ao centro e ao sul, foram defi-
nindo seus espaços políticos com 
as populações originárias e as mi-
grações. Estes tiveram a enorme in-
fluência dos africanos, de diversas 
origens étnicas, trazidos como es-
cravos. Ficará difícil estudar os po-
deres, os governos e as oposições 

que se instalaram pelas Américas 
sem a visão realista de suas popula-
ções, e assim refletir sobre os mo-
vimentos políticos.

Dito isso, vamos cuidar do que 
verdadeiramente nos interessa, o 
Brasil. A compreensão de “Estado 
do Brasil” tem início em 1549, com 
a chegada a Salvador (Bahia) do 
governador-geral Tomé de Souza, 
e do ouvidor-geral, do provedor-
geral, do capitão-mor da costa e do 
alcaide-mor. Ou seja, da estrutura 
de governo.

Tínhamos definidos um governo 
e o Poder, que o mantinha e dele se 
valia – o Império Português, e tam-
bém a população para arcar com to-
dos os ônus. Naqueles dias, apenas 
a população originária, que se recu-
sava ao trabalho escravo, podia ser 
chamada “oposição”. E como vere-
mos em muitos momentos de nos-
sa história, sem a consciência do 
Poder que determinava o sistema 
escravagista, isto é, qual o Poder a 
enfrentar.

Se toda história é a narrativa dos 
vencedores, a do Brasil, até mui-
to recentemente, mais do que esta 
fraude, foi uma propaganda dos 
Poderes que sucessivamente nos 
dominaram. Temos que caminhar 
com cuidado nesta busca pelas 
oposições.

Dividiremos esta procura em 
dois momentos. O período do Po-
der Português, entre 1550 e 1800, 
em datas aproximadas, onde a in-
dependência formal e a construção 
de uma cidadania nacional serão os 
objetivos mais importantes.

O segundo momento é mais su-
til, pois, tendo a formal indepen-
dência, éramos submetidos aos 
interesses estrangeiros do Poder In-
glês, todo século XIX até 1930, do 
Poder Estadunidense, entre 1930 e 
1990, e a partir daí até nossos dias 
pelo Poder do Sistema Financeiro 
Internacional, que abrevio denomi-
nando Banca.

As distinções das classes sociais, 
naquele início do Brasil, são apre-
sentadas por Décio Freitas (Palma-
res A Guerra dos Escravos, Graal, 
RJ, 2ª edição, 1978), e nos ajudam 
a entender nosso país e a maior 
oposição que já conhecemos.

Não poderia generalizar para 
todas as colônias, nem todos co-
lonizadores, mas no Brasil temos 
observado que há uma classe, fora 
do governo, que representará o in-
teresse do Poder, e nem sempre é a 
classe que mais se enriquece com 
o sistema implantado. Mas esta 
posição de classe articuladora dos 
ganhos do Poder lhe dá autoridade 
para agir ao arrepio das leis e com 
absoluta impunidade.

Vimos que os colonizadores es-
tavam recém-saídos do feudalismo, 
onde a propriedade fundiária foi a 
mais expressiva forma de poder. O 
modelo econômico que sustentou 
esta fase foi o agrário exportador, 
ainda hoje muito significativo no 
Brasil.

Os senhores de terras (engenhos) 
formavam, assim, uma verdadeira 
aristocracia sem corte. Constituí-
am, com o governo dos portugue-
ses (militares e funcionários civis) 
no Brasil e do clero, o alto da estra-
tificação da população livre.

Seguiam-se os “lavradores de 
partido”, arrendatários dos senho-
res de engenhos, e os ricos merca-
dores, traficantes de escravos, im-
portadores e exportadores, que, não 
gozando situação social semelhan-
te à dos senhores de terra, eram, no 
entanto, seus credores e de toda a 
alta cúpula.

Na base da pirâmide dos homens 
livres estavam os artesãos, os “ofi-
ciais mecânicos”, os “industriais”. 
Os pobres livres só se distinguiam 
dos escravos por não poderem ser 
comprados e vendidos. Décio Frei-
tas usa a palavra que será consa-
grada pelo arguto sociólogo Jessé 
Souza: ralé (Jessé Souza, A Ralé 
brasileira – Quem é e como vive).

Os índios estavam sobre tutela 
da Igreja Católica, o que também 
não lhes conferia cidadania. Eram 
escravos, como os negros. Dentre 
estes últimos, havia a distinção de 
“ladinos”, que tinham alguma apti-
dão: barqueiros, oleiros, vaqueiros, 
ferreiros etc., e os nascidos no Bra-
sil, os “crioulos”.

Escreve Décio Freitas: “As Or-
denações Filipinas regulavam ca-
suisticamente os castigos, mas os 
amos brasileiros criaram formas 

novas e mais refinadas” para as pe-
nalidades.

A região dos Palmares estende-
se em terras altas ao sul de Per-
nambuco, pelo atual Estado de 
Alagoas. Era uma região de terras 
férteis, clima ameno, mas de difícil 
acesso. Os primeiros fugitivos che-
garam ainda no século XVI, pois, 
em 1597, eram relatados pelo padre 
Pero Lopes, jesuíta, como “inimi-
gos” que “dão muito trabalho”.

Em 1797, mais de dois séculos 
após seu surgimento, descendentes 
palmarinos eram descritos por fun-
cionários da coroa como acolhedo-
res de “pessoas indigentes e crimi-
nosas que escapavam das penas se 
escondendo nas matas”, pois abri-
gavam os perseguidos e lhes forne-
ciam meio de subsistência.

Nosso objetivo é de buscar as 
oposições. Neste aspecto, não 
houve movimento mais longo 
e profundo em nossa história. 
Transcrevo o final do estudo mag-
nífico de Décio Freitas: “A luta 
palmariana permite uma compre-
ensão desmistificadora da histó-
ria brasileira, discernindo clara-
mente as classes e seus interesses. 
Desmascara falsos heróis e des-
cortina os verdadeiros heróis. Ao 
mercenarismo e ao oportunismo 
de Henrique Dias, contrapõem-se 
a honradez e a valentia de Zum-
bi. Na historiografia dos domina-
dores, Palmares perpassa como 
episódio marginal escassamente 
significativo; na dos dominados, 
brilha como um dos momentos de 
maior grandeza. Os palmarianos 
vivem na consciência e no cora-
ção dos oprimidos e, como men-
sageiros de uma sociedade nova, 
conclamam do fundo da história: 
Prossigam!”

Neste período iremos encontrar 
oposições em Minas Gerais – 1720, 
com Felipe dos Santos; 1736, com 
Pedro Cardoso e sua mãe, Maria da 
Cruz; e em 1789, com a Inconfidên-
cia Mineira. Todos três episódios 
tendo como motivação a rejeição 
aos tributos cobrados por Portugal. 
Cada um apresentando uma alter-
nativa de eliminá-los, muito mais 
do que a constituição de um novo 
país, livre e sem escravos, ou seja, 

de homens livres.
Já a Conjuração Baiana ou Re-

volta dos Alfaiates ou dos Búzios 
(1798) houve o projeto de país, ins-
pirado nos ideais que aqui chega-
ram da Revolução Francesa (1789). 
Esta oposição congregou escravos 
e libertos, mulatos, trabalhadores, 
médicos e religiosos. Propunha a 
abolição da escravatura, a procla-
mação da república, a abertura dos 
portos, fim de preconceitos e me-
lhores salários e menores impostos. 
Foi um movimento oposicionista.

Outros movimentos registrados 
na história poderiam ser denomi-
nados, simplesmente, de reivin-
dicativos de melhorias materiais 
ou sociais: dos Irmãos Beckman 
(1684), no Maranhão; dos Embo-
abas (1709), em Minas Gerais; e 
dos Mascates (1711), em Pernam-
buco. Mas todos, dos Palmares 
ao da Conjuração Carioca (1794) 
– adiante descrito – foram sempre 
combatidos ferozmente, com pri-
sões, torturas e mortes, com ódio e 
a mais forte e ampla repressão.

Foi-me impossível, vendo con-
vocações da “oposição de 2018” 
para “watch parties”, não relem-
brar a Conjuração Carioca. Um 
grupo de intelectuais, reunidos 
na Sociedade Literária do Rio de 
Janeiro, para exibirem, uns para 
os outros, suas sutis produções de 
“ideias avançadas”, tipo civiliza-
ção contra barbárie, liberdade se-
xual contra homofobia, sem que 
dali nascesse qualquer projeto 
de luta social ou de incentivo às 
necessárias e profundas transfor-
mações nacionais e políticas. Mas 
nem por isso escaparam de uma 
temporada pouco estimulante “au 
frais du roi”.

As empreitadas de Napoleão 
Bonaparte modificaram, ou melhor 
diria, aceleraram as modificações 
no Poder Europeu. Praticamente 
por todo século XIX, até 1930, o 
poder dominante no Brasil será do 
Império Inglês e seu modelo mer-
cantil-financeiro. Analisaremos em 
outros artigos a oposição no Brasil 
formalmente independente.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

É verdade que, ao longo do últi-
mo século, nossa sociedade apren-
deu a aceitar e encorajar as mulhe-
res a seguir carreiras em campos, 
digamos, não convencionais. Mas 
também é preciso dizer que muitas 
barreiras ainda permanecem de pé. 
Algumas são familiares, outras tan-
tas, econômicas, mas as mais com-
plexas são as sociais – até porque 
são invisíveis a olho nu.

Durante minha carreira, pude as-
sistir a alguns exemplos disso. Mu-
lheres que perderam oportunidades 
por ficarem grávidas; outras por-
que os chefes preferiam trabalhar 
com homens.

Muitas vezes, nem mesmo os 
fatos (eles também cansados de 
demonstrar o óbvio) são levados 
em consideração na hora da con-
tratação de pessoal para áreas “de 
Exatas” – espécie de feudo dos ho-
mens. Já faz tempo que as mulhe-
res estudam mais do que os homens 
no Brasil – em todas as etapas da 
educação superior, diga-se de pas-
sagem.

Segundo os últimos dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, das mulheres ocupa-
das com 16 anos ou mais de idade, 
18,8% têm ensino superior comple-
to, enquanto que, entre os homens 
na mesma categoria, esse percentu-
al é de 11%.

A escolaridade das mulheres 
é maior também na esfera pro-
fissional. Elas são maioria nos 
cursos de qualificação de mão 
de obra, de acordo com estudo 
do Plano Nacional de Qualifica-
ção, do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social (MTPS). Os 
números não mentem: de 2003 a 
2012, do 1,8 milhão de alunos e 
alunas dos cursos de qualificação, 
713 mil eram mulheres, ou seja, 
mais de 60% do total.

Por essas e muitas outras, é 
que precisamos nos esforçar, 
cada dia mais (um esforço mul-
tifacetado e consorciado) para 
trazer mais mulheres para as 
chamadas carreiras de STEM 
(sigla americana para Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Ma-
temática), além de garantir que 
aquelas que já estão nelas con-
tinuem a se destacar e crescer.

O que fazemos hoje, como sem-
pre digo, terá impacto profundo no 
futuro das mulheres nesses setores 
tão importantes para qualquer país 
que queira ser grande. Mas quatro 
pontos me parecem essenciais e de-
vemos nos dedicar a eles já.

1 – Façamos com que as jovens 
se interessem por tecnologia logo 
no início de sua educação. Isso 
porque as meninas geralmente não 
são incentivadas (ou até mesmo 
desencorajadas) a buscar assuntos 
relacionados à tecnologia – como 
se fossem naturalmente incapazes 
para a área. Uma certa Marie Curie 
teria muito a dizer, ainda hoje, so-
bre isso... Ela é a única pessoa a ter 
dois prêmios Nobel em categorias 
distintas, Química (em 1903) e Fí-
sica (1911).

2 – Também precisamos trans-
formar as mulheres que já se de-
dicam à tecnologia em modelos. 
Modelos, como se sabe, são influ-
ências incrivelmente poderosas. 
Quanto mais modelos femininos 
existirem nas carreiras de STEM, 
mais meninas enxergarão um fu-
turo profissional promissor nessas 

áreas. Vai dar trabalho, claro, mas 
não existe vitória sem esforço pes-
soal e coletivo. Se queremos incen-
tivar mais mulheres neste campo (e 
pagar pelos esforços daquelas que 
vieram antes de nós), precisamos 
tornar esse tema prioridade e dedi-
car tempo e ações a ele.

3 – Outro ponto importante: exi-
gir apoio das esferas gerenciais. 
Elas precisam demonstrar que as 
mulheres são necessárias e devem 
ser valorizadas nas carreiras de 
STEM. Diretores e diretoras têm de 
ser capazes de comunicar, sincera e 
eficazmente, a importância de uma 
força de trabalho equilibrada, de 
modo que toda a empresa veja isso 
como uma prioridade da corpora-
ção – e não somente como uma ini-
ciativa de bem-estar, por exemplo.

Como fazer isso? Garantindo 
igualdade de oportunidades, igual-
dade de remuneração, infraestrutu-
ra e políticas para apoiar as mulhe-
res com famílias e se dedicando a 
criar um ambiente de diversidade 
na hora da contratação de talentos. 
A igualdade para as mulheres no 
local de trabalho, seja em remune-

ração, representação ou respeito, 
tem sido o artífice de grandes pro-
gressos nas últimas décadas. É um 
fato!

4 – Além disso, precisamos tra-
balhar para que as mulheres perce-
bam que ser mãe dedicada e pro-
fissional competente, ao mesmo 
tempo, é, sim, possível. E mais: 
fazê-las acreditar que têm o direito 
de ganhar o mesmo que seus pares 
masculinos. Ainda, buscar oportu-
nidades em empresas que represen-
tem os seus anseios. E, se não for o 
caso, que sejam capazes de apostar 
nelas mesmas, empreendendo na 
área da tecnologia e das ciências, 
criando o novo, fazendo diferença 
na vida das pessoas.

São pilares fundamentais para 
que o país possa avançar em diver-
sos aspectos da vida corporativa e 
social. As carreiras de STEM, há 
bastante tempo, se tornaram ícones 
do desenvolvimento das nações. 
Não podemos perder mais tempo 
com preconceitos ancestrais.

q  Paula Paschoal
Diretora-geral do PayPal Brasil.
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Governo trabalha pelos empresários
O novo governo do presidente Bolsonaro tem pontos 

positivos, como privatizar estatais e desburocratizar o meio 
produtivo e incentivar o pequeno empreendedor. Mas, até o 
momento, as iniciativas retrógradas avançam, como a ideia 
estapafúrdia de implantar ensino domiciliar no Brasil, pois 
sabemos que a maioria absoluta dos pais não possuem tempo 
e  formação pedagógica pra ensinar o básico. Lembrando que 
estatísticas comprovaram que mais da metade dos formados 
em faculdades brasileiras são analfabetos funcionais. Mas, 
por outro lado, será ótimo para formar uma casta de analfabe-
tos e reforçar a mão de obra braçal, enquanto a elite e a classe 
média poderão matricular seus filhos em colégios particula-
res, e o governo não terá despesas com professores e escolas. 
Outra proposta é permitir que a fiscalização sanitária fique a 
cargo dos próprios frigoríficos, ou seja, estaremos sujeitos ao 
consumo de carnes e derivados já estragados ou com doenças 
(…) Fácil concluir que o novo governo trabalha em prol da 
elite empresarial em detrimento da saúde do povo que terá 
suprimida a educação, alimentos saudáveis e oportunidades 
de crescimento (...)

Daniel Marques
Virginópolis – MG
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SPE AZIZ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 15.629.912/0001-02  - NIRE 33.3.0030276-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1 DE 
FEVEREIRO DE 2019. Data, hora e local: Ao 1 dia do mês de fevereiro de 
2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade do 
Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Ataulfo de Paiva nº 204, 10º andar - parte, Leblon, 
CEP 22440-033. Convocação e Presença: Independentemente de convoca-
ção, nos termos do § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro 
de 1976, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. 
Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves; Secretário: André 
Pines. Ordem do Dia: 1) Aprovação de nova redução do capital social da Com-
panhia, com a consequente alteração do artigo 5° do Estatuto Social. 2) Repac-
tuação do prazo para pagamento do saldo remanescente devido ao acionista 
POLO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MULTIESTRATÉGIA pela redução de capital ocorrida em 29/08/2018.  3) La-
vratura da ata em forma sumária. Deliberações tomadas por unanimidade:
DELIBERAÇÃO Nº 1: Foi aprovada a redução do capital da Companhia, nos 
termos do Artigo 173 da lei 6.404/76, por ser julgado excessivo, no valor de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), passando o capital social de 
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$4.500.000,00 (quatro milhões 
e quinhentos mil reais) mediante o cancelamento de 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de 
propriedade do acionista POLO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMEN-
TO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, com restituição ao acionista 
do valor a elas correspondentes de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), para pagamento na forma do item 1.1 abaixo, sem prejuízo do aten-
dimento aos ritos e exigências legais aplicáveis, em moeda corrente nacional, 
e com a concordância expressa neste ato do outro acionista detentor de apro-
ximadamente apenas 0,01 % (zero vírgula zero um por cento) do capital social. 
1.1 Foi aprovado que a restituição ao acionista POLO REAL ESTATE III FUN-
DO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA do valor 
correspondente às referidas ações ordinárias canceladas por conta da redução 
do capital social ora deliberada ocorrerá até dezembro de 2019, em dinâmica a 
ser acordada entre os acionistas. 1.2 Registrar, em face do que dispõe o artigo 
174 da Lei 6.404/76 que: (1) A eficácia da deliberação de restituição de parte do 
capital social aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes 
condições: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro peran-
te a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) decurso do prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido 
apresentada pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo primeiro, 
oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do 
pagamento e/ou depósito judicial. 1.3 Em virtude da deliberação acima o caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a redação a seguir trans-
crita: “O Capital Social da Companhia é de R$4.500.000,00 (quatro milhões e 
quinhentos mil reais), dividido em 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) 
ações ordinárias e sem valor nominal”. DELIBERAÇÃO Nº 2: Foi esclarecido 
aos acionistas pela administração da Companhia que (i) em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de agosto de 2018, foi aprovada 
a redução de capital social (“AGE de Redução de Capital”) no montante de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), com o cancelamento de 2.000.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com previsão de pagamento de 
restituição até 31 de dezembro de 2018; e (ii) restou prejudicado o prazo do pa-
gamento aprovado na AGE de Redução de Capital, remanescendo saldo a ser 
restituído no valor R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). 2.1 Tendo 
em vista os esclarecimentos acima, foi aprovada a repactuação do prazo para 
pagamento do saldo remanescente devido ao acionista POLO REAL ESTATE 
III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA,
em virtude do cancelamento de ações deliberado na AGE de Redução de Ca-
pital. Os acionistas declararam e concordaram que os pagamentos previstos 
na AGE de Redução de Capital, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte 
e cinco mil reais), serão restituídos até 31 de dezembro de 2019, a contar da 
assinatura desta Ata. DELIBERAÇÃO Nº 3: Foi aprovada a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma do Anexo I a 
esta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata 
que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia e que segue 
assinada por todos e pelo presidente e secretário. Assinaturas: Acionistas: 
POLO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MULTIESTRATÉGIA, representado por seu gestor POLO CAPITAL REAL 
ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e POLO CAPITAL REAL ESTATE 
GESTÃO DE RECURSOS LTDA, representada por seu diretor Marcos Duarte 
Santos. Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do Livro próprio da 
Companhia. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2019. Carlos Eduardo Parente 
de Oliveira Alves - Presidente; André Pines - Secretário. 

ERRATA DE AVISO DE LEILÃO DT05.19
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, 
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103, no 
exercício de suas atribuições e por meio do Contrato nº 015/2018 
do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - 
DETRO/RJ, COMUNICA a todos os interessados, que na Errata 
do Edital de Leilão publicada no Jornal Monitor Mercantil no dia 
05/02/2019 às, sofrerá a seguinte alteração: Onde se lê: “no leilão 
público DT05.19, no dia 22 de fevereiro de 2019 às 10:00h” ler-
se-á “no leilão público DT05.19, no dia 21 de fevereiro de 2019 
às 10:00h”. Desta forma, com a publicação da presente ERRATA 
adita-se e ratificam-se todos os demais termos contidos naquele 
Aviso de leilão anteriormente publicado.

Charitas Empreendimentos Imobiliários S.A. 
CNPJ/MF: 18.983.215/0001-35 – NIRE: 33.3.0031894-1

Extrato da Ata da AGE realizada em 17/01/2019. A AGE da Cia., em que 
compareceu a totalidade dos acionistas, cuja convocação foi dispensada 
nos termos do art. 124 §4º da Lei 6.404/76, teve as seguintes deliberações, 
constantes da Ordem do Dia, as quais foram tomadas por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovou a redução do capital social 
da Sociedade, no valor total de R$5.000.000,00, sem o cancelamento de 
ações, passando o capital social da Cia. para R$56.446.266,12, dividido em 
49.061.194 ações ordinárias e 26.035.737 ações preferenciais; (ii) aprovou 
a conversão de 3.377.999 ações preferenciais em ações ordinárias; (iii) deu 
nova redação ao caput do Art. 4º do Estatuto Social, passando a viger com 
a seguinte redação: “Art. 4º - O capital social é de R$56.446.266,12, dividido 
em 52.439.193 ações ordinárias e 22.657.738 ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal.”; e (iv) consolidou o Estatuto Social.

SAAB PARTICIPAÇÕES E NOVOS NEGÓCIOS S/A. 
CNPJ nº 14.772.952/0001-38 - NIRE 33.3.0030071-6

Ata da AGE realizada em 22/01/2019. Hora, Data e Local – Às 10h do dia 
22/01/2019, na sede social, na Rua Francisco Sá, nº 23, Sala 807, parte, 
Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Convocação e Presença – Convocação 
dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, 
conforme lista de presença anexa. Mesa – Cláudio Bechara Abduche – 
Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota – Secretário. Ordem do Dia  e 
Deliberações – Com a totalidade dos acionistas presentes e por unanimidade 
de votos, observados os impedimentos legais, foi aprovada a reeleição, a 
partir de 24/02/2019, para o mandato de 2 anos, do Diretor Geral Sr. Joao
Luiz de Siqueira Queiroz, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro 
civil, portador da carteira de identidade nº 200161305-9 emitida pelo CREA/
RJ e inscrito no CPF sob o nº 606.382.907-59 e do Diretor Sr. Luis Carlos 
Martins da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
carteira de identidade nº 070.979.09-1 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF 
sob o nº 941.022.367-91, ambos domiciliados na Rua Marquês do Paraná, 
nº 110, parte, Centro, Niterói, RJ, os quais declaram sob as penas da Lei, 
que estão aptos a exercer os respectivos cargos não estando impedidos de 
exercer a administração da Companhia em virtude de Lei ou de condenação 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos nos cargos para os 
quais foram eleitos, mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em 
livro próprio arquivado na sede da Companhia. Encerramento – Nada mais 
havendo a tratar e ninguém tendo querido fazer uso da palavra, solicitou 
o Senhor Presidente que fosse lavrada a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim secretário.
Presença de – Cláudio Bechara Abduche – Presidente e Sr. Marcelo
Augusto Raposo da Mota – Secretário; Saneamento Ambiental Águas do
Brasil S.A. – Acionista. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio
de Janeiro, 22/01/2019. Cláudio Bechara Abduche - Presidente; Marcelo
Augusto Raposo da Mota - Secretário. Jucerja nº 3497685 em 29/01/2019.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Acertos, erros e inconstitucionalidades
Avaliação do 
pacote anticrime 
do ministro 
Sergio Moro

O pacote anticrime do 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
tem “acertos, desacertos e 
desconcertos”, analisa o de-
putado federal Luiz Flávio 
Gomes (PSB-SP). Jurista, 
ex-delegado, ex-promotor e – 
como Moro – ex-juiz, Gomes 
lista dez pontos como proble-
máticos ou discutíveis.

O regime inicial fechado 
obrigatório em todos os casos 
de reincidência ou de crime 
habitual ou reiterado ou pro-
fissional, assim como nos cri-
mes de corrupção e peculato 
vão contra jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. 
O jurista critica a determina-
ção de que todo tipo de rein-
cidência obrigaria o regime 
fechado: “Esse dispositivo 
tem potencial para explodir a 
população carcerária, porque 
quase 80% dos egressos vol-
tam a delinquir.”

Na mesma linha vai a 
proposta de execução da 
pena após condenação no 
Tribunal do Júri, órgão de 
primeiro grau. “Contra suas 
decisões cabe recurso para 
revisão dos fatos e das pro-
vas”, ensina Gomes. A mu-
dança na execução da pena 
em segundo grau por lei 

ordinária e não por Emenda 
Constitucional também me-
receu críticas: “Temos que 
conceituar o que se entende 
por coisa julgada, via Emen-
da Constitucional.”

“As medidas de endureci-
mento penal, em regra, não 
reduzem a criminalidade, 
quando não acompanhadas de 
políticas públicas de educação 
para este fim e da certeza do 
castigo. Prevenção do crime 
se alcança com educação obri-
gatória para todos, em período 
integral, até os 18 anos”, prega 
Luiz Flávio Gomes. “O paco-
tão ora em debate seria a 181ª 
lei penal. Nunca uma lei penal 
diminuiu qualquer crime no 
Brasil.”

O deputado defende a 
melhoria da polícia que in-
vestiga os crimes. Os índi-
ces de apuração de homicí-
dios variam de 10% a 20%, 
por exemplo. Ele critica a 
ausência de previsão mais 
específica acerca do moni-
toramento do dinheiro, par-
ticularmente nos crimes con-
tra a Administração Pública, 
financeiros, econômicos, so-
negação fiscal, evasão de di-
visas e lavagem de dinheiro.

Acertos

O deputado lista 11 pontos 
positivos. Entre eles a tipifi-
cação do crime de caixa dois 
(eleitoral), sem anistia dos 
crimes anteriores. O crime 
previsto no art. 350 do Códi-
go Eleitoral continua intacto 
(fazer declaração falsa para 
a Justiça Eleitoral). O novo 
crime incrimina condutas 

paralelas à contabilidade.
Luiz Flávio Gomes elogia 

a mudança na progressão de 
regime para crimes hedion-
dos e novas regras dificul-
tando a impunidade via pres-
crição penal.

O acordo de não persecu-
ção penal entre Ministério Pú-
blico e autor do fato e o “plea 
bargain” (sistema norte-ame-
ricano tropicalizado) também 
receberam apoio do jurista, 
assim como a figura do “in-
formante do bem”, ou “infor-
mante colaborador” (whistle-
blower, no direito saxão).

Gomes elogia o endureci-
mento contra o crime organi-
zado, mas lembra que o STF 
não tem admitido isso, por 
força do princípio da indivi-
dualização da pena.

Inconstitucionalidades

O advogado Marcelo Aith, 
especialista em Direito Crimi-
nal e Direito Público, diz que 
o pacote antricrime está “eiva-
do de inconstitucionalidades”. 
Ele ressalta o artigo 617-A, 
proposto para ser acrescen-
tado ao Código de Processo 
Penal, que autoriza o início 
do cumprimento de pena pri-
vativa de liberdade, restritiva 
de direito ou pecuniária, após 
“acórdão condenatório”, mes-
mo que haja a interposição de 
recurso contra a decisão, ou 
seja, mesmo que não tenha 
transitado em julgado o decre-
to condenatório.

A proposta “afronta visce-
ralmente o artigo 5º, inciso 
LVII, da Constituição da Re-
pública, que assim preceitua: 

‘Ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em jul-
gado de sentença penal con-
denatória’. Ou seja, a pessoa 
deixa a condição de inocente 
e passa a condição de culpado, 
permitindo-se que a máquina 
executiva estatal imponha a 
pena consignada na sentença 
ou no acórdão condenatório, 
apenas e tão somente após 
esgotados todos os recursos 
possíveis”, analisa Aith.

O advogado acredita que 
as normas constitucionais 
estampadas no artigo 5º são 
cláusulas pétreas, portanto, 
imutáveis até mesmo por 
emendas constitucionais. 
“Essas artimanhas que sur-
fam nas ondas do clamor da 
população já alçou perversos 
ditadores, como Adolf Hi-
tler”, critica Aith.

Tal qual o presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-RJ), Luciano 
Bandeira, o advogado defen-
de que sejam ouvidos espe-
cialistas antes de se mudar de 
forma tão abrangentes as leis. 
“Há no Congresso Nacional 
um projeto de lei de um Novo 
Código de Processo Penal, 
que tramita há muitos anos, 
que contou com a participa-
ção de grandes processualis-
tas penais brasileiros como 
Aury Lopes Junior, Gustavo 
Henrique Badaró, Geraldo 
Prado, dentre outros, que não 
pode ser esquecido, em de-
trimento de um arremedo de 
projeto, que mais parece um 
punhado de ideias estapafúr-
dias e desconexas com a rea-
lidade jurídica moderna mun-
dial”, critica Marcelo Aith.

BNDESPar ajudou a  
estruturar indústria brasileira

O BNDESPar tem tido papel muito relevante no fo-
mento de atividades estruturantes do país, garante Paulo 
Rabello de Castro, ex-presidente do banco. O secretário 
especial de Desestatização e Desinvestimento do governo, 
Salim Mattar, quer acabar com o braço de participações 
do BNDES, colocando à venda todas as fatias de empresas 
que possui.

Castro aponta que, apesar dos riscos, a contribuição do 
BNDESPar é majoritariamente positiva. “Como presiden-
te, pude avaliar resultados alcançados, e foram muito mais 
positivos que negativos. Estamos falando de risco empre-
sarial, logo alguns dão certo e outros não, o importante é 
que seja de contribuição positiva.”

O BNDESPar “ajudou a estruturar segmentos industri-
ais nas últimas décadas, viabilizou investimentos em seg-
mentos tão importantes quanto petróleo, energia elétrica 
– principalmente hidrelétrica – papel e celulose, indústria 
química, bens de capital e expansão internacional de vários 
segmentos. Dificilmente teria sido feito com mero aporte 
de capitais privados, pois o mercado de capital privado no 
Brasil é massacrado pela taxa de juros.”

O economista admite que, no futuro, as iniciativas 
como a de participação acionária podem não ser tão ne-
cessárias. “Pode ser que o futuro seja diferente do pas-
sado. Se o governo disser que a taxa de juros está normal 
no Brasil, muito provavelmente uma parte desse segmento 
de fomento pode ser gradualmente defasada ou substituída 
por maiores atividades de fomento nas pequenas e médias 
empresas do país”, completa.

Paulo Rabello de Castro finaliza dizendo não acredi-
tar que o governo tenha a intenção de acabar com o 
BNDESPar agora. Segundo ele, “os integrantes do gov-
erno são inteligentes” e “o tema é muito mais complexo”.

A associação dos empregados do banco (AFBNDES) 
mostrou, semana passada, que de 2001 a 2016 o BNDESPar 
respondeu por cerca de 30% da lucratividade do banco e 
teve valorização de 413%. O Ibovespa, principal índice de 
ações do país, subiu 294,7% no período.

Transparência
O deputado estreante Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) pro-

tocolou seu primeiro projeto de decreto legislativo para 
sustar os efeitos do Decreto 9.690/2019 que criou possi-
bilidades de restrição no acesso às informações públicas, 
afetando o alcance da bem-sucedida Lei de Acesso à In-
formação (LAI).

Pagador de promessas
João Dória disse que levaria chocolates para Lula na 

prisão, mas não cumpriu a promessa – assim como garan-
tiu que não largaria a prefeitura para ser governador de 
SP. Poderia pagar a conta com Lula e ainda levar doces 
para companheiros presos, como Marcelo Odebrecht e 
Eduardo Cunha.

Rápidas
O Almoço do Empresário da Associação Comercial do 

Rio (ACRJ) terá palestra do economista, ex-presidente do 
Banco Central, Armínio Fraga, com o tema “Desafios para 
o Brasil”. Será dia 12, 11h30 *** O Shopping Grande Rio 
realiza dia 10 o evento gratuito “Psicologizando – Psico-
logia ao alcance de todos” *** A Oficina de Slime voltará 
no Passeio Shopping em 9 e 16 de fevereiro *** O Peixe 
Urbano tem novo CEO: Ilson Bressan, que está na com-
panhia há oito anos.

Alcolumbre quer chapa única para Mesa do Senado
Após detonar 
Calheiros novo 
presidente pede 
apoio do MDB

Ao tentar costurar um 
acordo de composição visan-
do fechar uma chapa única 
para ocupar todos os postos 
da Mesa Diretora., o presi-
dente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), adotou 
um tom pacificador com o 

MDB e demais partidos na 
primeira reunião com os lí-
deres de bancadas após a sua 
eleição. Na inusitada reunião 
de sábado último, que elegeu 
o novo presidente da Casa, 
os apoiadores de Alcolumbre 
detonaram o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) que 
tentava voltar ao cargo de 
presidente.

“A gente convidou o 
MDB para participar da 
mesa e o líder Eduardo Bra-
ga (AM) aceitou o convite”, 
informou Alcolumbre após 
a reunião. “Os partidos po-
líticos têm seus interesses e 

esses interesses estão sendo 
debatidos democraticamente 
no gabinete do presidente”, 
completou. Após a escolha 
de Alcolumbre como presi-
dente do Senado, estão em 
aberto 10 cargos na Mesa: 
duas vice-presidências, 
quatro secretarias e quatro 
suplências de secretaria. A 
eleição está marcada para 
esta quarta-feira (6) às 15 h.

Conforme acertado entre 
os líderes da Casa, o PSDB 
ocupará a 1ª vice-presidên-
cia e o Podemos, a 2ª vice-
presidência. Entre as secre-
tarias da Mesa Diretora, o 

PSD indicará o 1º secretário; 
o MDB, o 2º; o PSL, o 3º. 
Conforme o líder do PSL, 
Major Olimpio, o senador 
Flávio Bolsonaro (RJ) ocu-
pará o posto sob indicação 
do partido. Além das compe-
tências específicas previstas 
no Regimento Interno, os 
membros da Mesa formam a 
Comissão Diretora da Casa, 
que tem poderes de decidir 
recursos de parlamentares, 
requerimentos de tramitação 
conjunta de projetos de lei e 
sobre a organização do Se-
nado.
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ATA DA RCA. 1. Data, hora e local. Às 15 horas do dia 26/12/2018, na Rua da Assembleia, 
10, 37º, sala 3701 (parte), Centro, RJ/RJ. 2. convocação. Os membros do Conselho 
de Administração foram regularmente convocados. 3. Presença. Conselheiros 
indicados ao final desta ata. 4. Mesa. Presidente: Helder Rocha Falcão. Secretária: 
Marcelle Vasconcellos. 5. orDeM Do Dia. (i)Deliberação sobre a distribuição de JCP; 
(ii)Contratação de empresa para elaboração de Avaliação Econômico-Financeira 
da COSERN. 6. Deliberações toMaDas Por unaniMiDaDe. (i) Examinada e discutida 
a matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram 
aprovar a distribuição de JCP aos acionistas detentores de posição acionária em 
02/01/2019, no montante total de R$2.900.660,00, correspondente ao valor bruto 
de R$0,05531704395 e ao valor líquido de R$0,04701948735 por ação do capital 
social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2018. Os JCP serão 
imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 
2018, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela 
Cia para todos os efeitos previstos na legislação societária e a data do pagamento 
será definida oportunamente pela administração da Cia. (ii) Após conhecimento das 
propostas de honorários apresentadas pelas empresas Ernst & Young Assessoria 
Empresarial Ltda (“EY”);  KPMG Corporate Finance Ltda (“KPMG”); Crowe Horwath 
Bendoraytes & Cia (“Crowe”) e Apsis Consultoria Empresarial Ltda (“APSIS”), 
com escopo de realização de trabalho de Avaliação Econômico-Financeira da 
COSERN, com elaboração de um Laudo de Avaliação, os conselheiros decidiram 
aprovar a contratação da EY, em razão do seu grau de excelência. Para realização 
da Avaliação Econômico-Financeira da COSERN a EY fará jus a uma remuneração 
fixa de R$ 75.000,00, líquidos de tributos, a serem pagos em duas parcelas iguais 
da seguinte forma: 1ª parcela após 10 dias do início dos trabalhos, e, 2ª parcela na 
entrega da minuta do relatório final.6. encerraMento. Nada mais havendo a tratar, 
foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. 
RJ, 26/12/2018. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos 
(Secretária). Conselheiros: Helder Rocha Falcão, Ricardo Nelson Vasconcelos, 
Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso. 
Jucerja 3488946 em 21/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

2019: Ano do Porco.  
Qualquer semelhança...

– Mais de 1 bilhão de pessoas comemoram, neste 5 de 
fevereiro, o Ano Novo de 4.717. Na tradição chinesa e 
de outros povos, predominantemente orientais, este Ano 
Novo lunar assinala uma importante mudança de ciclo, 
pois teve início o Ano do Porco, segundo a astrologia tra-
dicional chinesa. A importância deste mudança é poten-
cializada pelo fato de um ciclo completo dos 12 signos 
estar agora se processando.

– Este é um período dedicado a encontros familiares, 
com viagens para tanto, capazes de movimentar milhões 
de pessoas, caracterizando um gigantesco deslocamento 
populacional. Neste Ano Novo lunar, é previsto que se 
movimentem mais de 400 milhões de pessoas na China.

– Além do Porco (de 5 de fevereiro de 2019 até 23 de 
janeiro de 2020), há outros 11 signos na tradição astroló-
gica chinesa, orientada pelo calendário lunar (Rato, Boi, 
Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Ma-
caco, Galo e Cachorro). Cada um com características que 
são peculiares.

– Porco é um signo que traz entre os seus defeitos mais 
frequentes a irritabilidade descontrolada, decorrente da 
inveja. É vingativo e sensual. Porco é um signo de perso-
nalidade irascível, apresentando-se cercado por uma aura 
mítica que o destaca. É orgulhoso, mas não é escravo des-
se sentimento, apesar de exercer quase que naturalmente 
um domínio sobre as outras pessoas. Fala pouco, sendo 
muito observador. Sua natureza é desconfiada e arredia

– Reservado, nos assuntos do coração, pode ser áspe-
ro e rude, pondo de lado a sensibilidade e o romantismo. 
Apaixona-se com relativa facilidade, mas encontra difi-
culdades para esconder isso quando leva um fora da pes-
soa amada. É ciumento e possessivo. Leva a sério suas 
obrigações, mas não tanto a ponto de perder o sono por 
causa delas.

– Porco é um signo que governa as glândulas, o cérebro 
e os pulmões, com tendência às manifestações de diabete 
e de problemas respiratórios. Governa o cérebro... alguma 
semelhança?

Informalidade faz mal à Previdência
Pode parecer um caminho de menor esforço no curto 

prazo, mas a informalidade no mercado de trabalho faz 
mal à Previdência. A participação de contribuintes da Pre-
vidência entre o total de pessoas ocupadas diminuiu pelo 
segundo ano seguido. Em 2017 e 2018, a relação entre 
contribuintes e ocupados passou de 64,1% para 63,4%. 
Em números absolutos, os não contribuintes passaram de 
32,6 milhões para 33,6 milhões, e o total de contribuin-
tes caiu de 59,5 milhões para 58,2 milhões. Os números 
são extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad). Em 2018, também segundo o IBGE, a 
informalidade atingiu o seu maior número, acarretando a 
menor quantidade de trabalhadores com carteira assinada 
(32,9 milhões) da série histórica.

Ainda segundo o IBGE, a informalidade atingiu o ápi-
ce, com 11,2 milhões de trabalhadores sem carteira assina-
da, com 23,3 milhões de trabalhadores por conta própria 
(por alguns chamados de “empreendedores”) e com 6,2 
milhões de empregados domésticos. Quanto ao número 
de desempregados, em 2018, chegou a 12.836 milhões de 
brasileiros. O número mais baixo de desempregados da 
série ocorreu em 2014, com 6,743 milhões de brasileiros.

Livro dá em árvore?
Árvore de Livros (www2.arvoredelivros.com.br) é um 

ambiente de leitura estimulante e próximo do universo in-
fantil. A plataforma pode ser utilizada com facilidade e 
possui um acervo selecionado cuidadosamente para aten-
der desde alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. 
Os professores podem acompanhar de perto a leitura efe-
tiva de seus alunos com as ferramentas disponíveis, como 
os relatórios por turma, os gráficos e o gerenciamento do 
acervo. É possível sugerir livros e atividades.

TV paga perde 550 mil clientes em 2018
O serviço de TV por Assi-

natura totalizou 17.574.822 
contratos ativos em dezem-
bro de 2018, o que repre-
senta uma perda de 549.833 
assinantes nos últimos 12 
meses (-3,03%), de acordo 
com os números coletados 
pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 
Em relação ao mês anterior 
(novembro de 2018), houve 
uma perda de 21.743 contra-
tos (- 0,12 %).

Os quatro maiores gru-
pos de TV por Assinatura do 
Brasil (Claro/NET, Sky, Oi e 
Vivo) detinham 17.050.679 
contratos ativos (97,01% 
do total) em dezembro de 

2018. O grupo Claro/NET 
registrou o maior núme-
ro de clientes, totalizando 
8.600.763 contratos (48,93% 
do mercado) e em segunda 
posição ficou a Sky, com 
5.281.535 contratos (30,05 
% do mercado). A Oi re-
gistrou 1.601.814 contratos 
(9,11% do mercado) e a Vivo 
1.566.567 contratos (8,91 % 
do mercado). Dessas empre-
sas, apenas a Oi apresentou 
crescimento nos últimos 12 
meses, registrando saldo de 
+92.365 assinaturas (+6,12 
%). As Prestadoras de Pe-
queno Porte (Algar, Cabo, 
Nossa TV e Outras) soma-
ram 524.143 contratos de 

TV por assinatura, o que re-
presenta (2,98% do total).

Em dezembro, as unidades 
da federação com os maiores 
mercados de TV por Assina-
tura no país foram o estado 
São Paulo, com 6.469.425 
contratos (36,81%), Rio 
de Janeiro, com 2.376.853 
contratos (13,52%) e Minas 
Gerais, com 1.555.406 con-
tratos (8,85%). Em relação a 
dezembro de 2017, o maior 
aumento de assinantes ocor-
reu no Maranhão que regis-
trou um saldo de +48.041 
clientes (+27,29%). Tam-
bém houve aumento de assi-
nantes nos seguintes estados: 
Ceará com saldo de +14.243 

(3,59%), Amazonas com 
saldo de +11.879 (+4,05%), 
Pará com saldo de +11.237 
(3,61%), Goiás com sal-
do de +3.824 (1,01%), Rio 
Grande do Norte com saldo 
de +2.450 (1,06%), Tocan-
tins com saldo de +1.576 
(3,69%) e Piauí com saldo 
de +415 (0,46%). Nos de-
mais 19 estados houve perda 
de clientes.

A Anatel informou que a 
empresa Brisanet não enviou 
os dados de acessos nos úl-
timos quatro meses então o 
dado do último envio (julho 
de 2018) foi repetido. A em-
presa entra no grupo “Ou-
tras”.

Vendas dos supermercados 
aumentaram 2,07% em 2018

O setor supermercadis-
ta cresceu 2,07% em 2018, 
na comparação com o ano 
anterior. Segundo dados di-
vulgados pela Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras), em dezembro, as 
vendas do setor em valores 
reais aumentaram 21,13% 
na comparação com novem-
bro e 3,93% em relação ao 
mesmo mês do ano de 2017.

De acordo com a Abras, 
o resultado acumulado de 
2018 ficou um pouco abai-
xo da estimativa de 3% feita 
no começo do ano passado e 
revista para 2,53% em julho. 

O presidente da Abras, 
João Sanzovo Neto, disse 
que o ano de 2018 não teve 
fôlego para crescimentos 
mais expressivos, conforme 
esperava o setor. “Começa-

mos bem, mas fomos surpre-
endidos com a paralisação 
dos caminhoneiros no final 
de maio, impactando no pre-
ço dos combustíveis e dos 
alimentos por causa do de-
sabastecimento. Sem esses 
fatores, provavelmente, te-
ríamos alcançado melhores 
resultados.”

Sanzovo destacou ainda 
a desconfiança dos consu-
midores após a crise, o que 
levou as pessoas a ponderar 
seus gastos. “Também houve 
a influência das incertezas 
do cenário político, causadas 
pelo ano de eleições. Mesmo 
assim, crescer 2,00% nesse 
cenário é muito positivo, e 
foi nosso melhor resultado 
desde 2015”, disse.

Ele destacou as expec-
tativas para este ano estão 

melhores, principalmente 
após a definição do novo 
governo. “Estamos otimistas 
e esperançosos de que 2019 
será melhor que o ano de 
2018. As projeções do mer-
cado financeiro estão posi-
tivas, com juros e inflação 
controlados. A confiança dos 
empresários segue em alta, 
como vimos na nossa última 
pesquisa e, diante desse ce-
nário, projetamos um cresci-
mento em torno de 30% nas 
vendas deste ano”, ressaltou.

O custo da cesta de pro-
dutos Abrasmercado, com 
35 itenos de largo uso, subiu 
0,92% em dezembro, pas-
sando de R$ 461,48 para R$ 
465,71. No acumulado do 
ano, de janeiro a dezembro, 
o custo da cesta aumentou 
3,72%.

Os produtos cujo preço 
mais caiu foram farinha 
de mandioca (-7,18%), 
massa sêmola espague-
te (-5,93%), desinfe-
tante (-4,42%) e xampu 
(-4,20%). Os que mais 
subiram  foram cebola 
(24,41%), batata (14,30%), 
feijão (8,54%) e carne tra-
seiro (3,55%).

A Região Centro-Oeste 
apresentou a maior alta 
nos preços, 2,31%, com 
a cesta chegando a R$ 
442,25 ante R$ 432,25, 
registrados em novembro. 
O resultado foi impulsio-
nado, principalmente, por 
Campo Grande. A única 
queda no valor da cesta 
Abrasmercado foi regis-
trada na Região Norte 
(0,95%).

Número de 
famílias 
endividadas 
sobe para 60,1%

O percentual de famílias 
com dívidas (com atraso ou 
não) no país subiu de 59,8% 
em dezembro de 2018 para 
60,1% em janeiro deste ano. 
A parcela de inadimplentes, 
ou seja, aqueles com dívidas 
ou contas em atraso, tam-
bém cresceu no período: de 
22,8% para 22,9%. Os dados 
são da Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), divul-
gada nesta terça-feira pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

De acordo com a CNC, no 
entanto, a piora dos indica-
dores na comparação mensal 
não compromete a expectati-
va de evolução da economia. 
Segundo a economista Ma-
rianne Hanson, da CNC, as 
taxas de juros em patamares 
mais baixos constituem fator 
favorável a esse resultado, e 
as famílias brasileiras tam-
bém se mostraram mais oti-
mistas em relação à sua ca-
pacidade de pagamento.

Apesar disso, na compa-
ração com janeiro de 2018, 
houve queda em ambos os 
indicadores, já que naquele 
mês a parcela de endividados 
era de 61,3% e o percentual 
de inadimplentes era de 25%. 
Aqueles que declararam não 
ter condições de pagar contas 
passaram de 9,5% em janei-
ro do ano passado para 9,1% 
em janeiro deste ano.

PIB da construção deverá crescer 2%
Depois de acumular que-

da de 28% de 2014 a 2018, 
o PIB (Produto Interno Bru-
to) do setor da construção 
deverá crescer pela primeira 
vez em 2019, em 2%, com-
parado ao ano passado. A es-
timativa foi anunciada pelo 
presidente do SindusCon-SP, 
Odair Senra, tomando como 
base uma projeção de cres-
cimento para o PIB nacional 
de 2,5% neste ano.

Se este resultado se con-
firmar, ele deverá ser “pu-
xado” pelas obras e peque-
nas reformas realizadas por 
pequenos empreiteiros ou 
famílias (autoconstrução),
que em seu conjunto pode-
rão crescer 3,5% neste ano, 
explicou o vice-presidente 
de Economia da entidade, 
Eduardo Zaidan. A estima-
tiva é que a atividade das 
construtoras se eleve em 1%, 
completou.

A previsão de crescimen-
to encontra respaldo em um 
cenário econômico mais fa-
vorável que nos anos ante-
riores, comentou Ana Maria 
Castelo, coordenadora de 
Projetos da Construção da 
FGV/Ibre (Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas). Em 
sua apresentação, a econo-
mista mostrou dados como a 
de uma possível elevação do 
nível de emprego na constru-
ção em 4,5%, em 2019.

Os dirigentes do Sindus-
Con-SP acreditam que a re-
alização de reformas, espe-
cialmente a da Previdência, 
elevará investimentos em 
construção e vai gerar mais 
empregos.

Problemas

Senra e Zaidan alertaram 
para a necessidade de o go-
verno dar mais transparência 
a determinados dados que 
não estão sendo divulgados 
ultimamente. Há tempos não 
se obtém números sobre o 
andamento e a previsão do 
Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. Outro é a interrup-

ção, pelo Banco Central, dos 
dados sobre as aplicações 
dos bancos no financiamento 
do crédito imobiliário. Tam-
bém preocupam as mudan-
ças na Lei de Acesso à Infor-
mação. “Tudo isso é funda-
mental para dar segurança a 
quem for fazer investimen-
tos em atividades de longo 
prazo de maturação, como a 
construção”, disseram.

Eles ainda chamaram a 
atenção para a necessidade 
de outras medidas que facili-
tem a construção e a aquisi-
ção de imóveis, como acesso 
mais facilitado aos financia-
mentos bancários e queda 
dos juros do crédito imobili-
ário, que não acompanharam 
as sucessivas quedas dos 
juros básicos da economia. 
E destacaram a importância 
da continuidade do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida 
para a erradicação do défi-
cit habitacional, a geração 
de emprego e a atividade da 
construção.

Expectativas em alta

Segundo as sondagens se-
toriais feitas em janeiro, as 
expectativas dos empresá-
rios têm subido, aproximan-
do-se do otimismo modera-
do. Além disso, 2018 deixou 
um legado econômico favo-
rável, com inflação baixa, a 
menor taxa básica de juros 
da série histórica e o empre-
go em alta, acrescentou Ana 
Maria. Mas, ressalvou, o ano 
passado também legou tam-
bém fatores desfavoráveis 
ao investimento, como a ele-
vação da dívida do governo, 
a piora do quadro fiscal dos 
estados e um crescimento 
aquém do esperado da pro-
dução industrial.

Nos últimos 12 meses até 
novembro de 2018, o PIB da 
construção acumulava queda 
de 2,3%, a menor dos últi-
mos anos, segundo a FGV. 
No ano passado, o crédito 
imobiliário voltou a crescer, 
as vendas e os lançamentos 
de empreendimentos aumen-

taram, os distratos de aquisi-
ção de imóveis diminuíram 
e as eleições impulsionaram 
obras.

Em 2018, o emprego na 
construção brasileira fechou 
dezembro com ligeiro cres-
cimento na comparação com 
o mesmo mês de 2017: um 
saldo positivo entre contra-
tações e demissões de 16,1 
mil novos postos de traba-
lho (+0,71% em relação a 
dezembro de 2017). No acu-
mulado do ano, o resultado 
ainda foi negativo (-1,5%).

Ao final de 2018, o setor 
empregava 2,3 milhões de 
trabalhadores, ainda bastan-
te distante do total de 3,48 
milhões que empregava no 
final de 2014. Os dados são 
da pesquisa mensal do Sin-
dusCon-SP com a FGV.

Como costuma acontecer 
em dezembro quando mui-
tas obras terminam sem que 
novas tenham se iniciado, o 
número de empregados no 
setor caiu em relação a no-
vembro, com o fechamento 
de 58,4 mil vagas no mês 
(-2,47%).

Em 12 meses, o nível de 
emprego na construção se 
elevou nas regiões Sudeste 
(+1,78%) e Sul (+0,87%), 
caindo no Norte (-0,34%), 
Nordeste (-1,54%) e no Cen-
tro-Oeste (-0,15%).

O segmento onde o em-
prego mais cresceu foi o de 
Engenharia e Arquitetura 
(+7,58%), denotando o au-
mento dos projetos de novas 
obras e indicando futura ge-
ração de emprego na constru-
ção. As obras de infraestrutu-
ra tiveram declínio de 2,2% e 
as de imobiliário, de 1,1%.

No Estado de São Paulo, 
o emprego na construção fe-
chou o ano com saldo ligeira-
mente positivo de 727 novos 
postos de trabalho (+0,11%), 
na comparação com dezem-
bro de 2017. Ao final do ano, 
o setor empregava 636,5 mil 
trabalhadores. Em dezem-
bro, haviam sido fechadas 
8,6 mil vagas em relação a 
novembro (-1,34%).
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Goldman Sachs: bons ganhos deste 
ano se esgotaram em janeiro

O rally previsto pelos analistas do Goldman Sachs 
aconteceu de forma rápida, no início deste ano. Agora, 
em relatório do banco de investimento norte-america-
no, esses técnicos afirmam que quem não obteve lucros 
no movimento altista de janeiro, perdeu, pois aquele foi 
o período com melhor retorno deste ano; agora só existe 
a expectativa de ganhos modestos nas ações. Os papéis 
nas bolsas norte-americanas tiveram valorização de 
16%, e os do mercado europeu acumularam ganhos de 
9%. Essa recuperação do sell off ocorrido no quarto tri-
mestre do ano passado foi consequência da mudança na 
postura da Federal Reserve e do otimismo com as nego-
ciações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Acontece que, apesar da recuperação, muitos in-
vestidores preferiram se manter à margem do merca-
do, pois consideram que ainda é fraco o consenso da 
direção que será adotada. Os analistas do Goldman, 
por exemplo, aguardam que o crescimento econômi-
co nos Estados Unidos e na Europa se estabilize neste 
ano e ressaltam que o movimento não voltará ao rit-
mo anterior, aguardando um mercado com reduzida 
liquidez e amplitudes de variação mais limitadas. E 
classificam esse tipo de negociação como “estreito e 
estável”, sobretudo para a Europa, onde o crescimen-
to dos resultados líquidos deverá ser bem limitado 
estimando que o índice Stoxx600 valorize cerca de 
4% nos próximos 12 meses.

Apesar desse cenário desfavorável na Europa e nos 
EUA, os técnicos do banco de investimento ainda enxer-
gam lucros diminutos nas ações de empresas que podem 
apresentar balanços fortes. Mas salientam que chegou ao 
fim o período de melhor desempenho das que tiveram val-
orização pelo crescimento apresentado. E chamam aten-
ção para o fato de que não vislumbram ganhos elevados 
para aquelas que se destacam pelo pagamento de grandes 
dividendos.

Erdogan quer tomar banco da oposição
Tayyip Erdogan recebeu poderes emergenciais que lhe 

permitem agir de forma mais ampla e direta na economia 
quando se considerar que a estabilidade financeira do país 
está ameaçada. Por causa disso, o presidente turco afir-
mou que o Tesouro vai ficar com a participação de cerca 
de 28% no Isbank, o maior banco do país em termos de 
ativos. Acontece que o dono dessa parcela é o CHP, o 
maior partido da oposição, e Erdogan tenta ficar com es-
sas ações, apesar da resistência que tem encontrado por 
parte da oposição, que não pretende desistir da posição na 
instituição financeira.

O engraçado é que o AK, partido de Erdogan, não tem 
a maioria parlamentar necessária para alterar unilateral-
mente as leis. Por causa disso, solicitou o apoio do menor 
partido da assembleia, o seu parceiro nacionalista MHP. 
Pitoresca é sua afirmação de que “o parlamento tomará 
essa decisão histórica, porque Deus assim quis”. Esta pos-
sibilidade levou as ações do Isbank a caírem 6% durante 
a sessão desta terça-feira. A lira turca também sofreu e re-
cuou 0,18% para US$ 5,2095.

Ministro publica anúncio para encontrar fujão
No dia 15 de outubro, Abel Antônio Cosme, ex-presi-

dente do conselho de administração da Transporte Cole-
tivo Urbano de Luanda, foi denunciado pela Procuradoria-
geral da República de Angola devido a processo relativo a 
desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores, 
subordinado ao Ministério dos Transportes. Como está 
desaparecido há mais de três meses, o ministro dos Trans-
portes de Angola, Ricardo de Abreu, publicou anúncio no 
Jornal de Angola para tentar encontrar o fujão. As coisas 
estão muito complicadas por lá.
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Ata da RCA. 1. Data, hora e local Às 14h do dia 23/11/2018, na Rua da Assem-
bleia, 10, 37º , sala 3701 (parte), Centro, RJ-RJ. 2. Convocação Os membros do 
CA foram regularmente convocados. 3. Presença Conselheiros indicados ao final 
desta ata. 4. Mesa Presidente: Paulo de Sá Pereira Secretária: Marcelle Vasconcel-
los 5. Deliberações tomadas Examinadas e discutidas as matérias constantes da 
Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram: (i)Tendo em vista a renún-
cia apresentada pelo Sr. Martin Roberto Glogowsky, através de carta endereçada 
à Cia em 19/10/2018, os conselheiros aprovaram eleger, em complementação de 
mandato, até a primeira RCA após a AGO de 2020, para o cargo de Diretor Presi-
dente da Cia, o Sr. Walter Mendes de Oliveira Filho, brasileiro, casado, bacharel em 
economia, portador da identidade 6.692.636-1, expedida pelo SSP/SP, CPF/MF 
686.596.528-00, com endereço profissional na cidade e Estado de SP, na Alameda 
Santos, n° 2.477. Nesta data o Diretor ora eleito toma posse mediante assinatura 
dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declara 
não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de ex-
ercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei 
10.406/2002, e no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, e na Instrução CVM 367. 6. Encer-
ramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e 
assinada a presente ata no livro próprio. RJ, 23/11/2018. (Ass.) Paulo de Sá Perei-
ra (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Paulo de Sá 
Pereira, Ivan Mendes do Carmo, Tarcísio Luiz Silva Fontenele, Marcio Santos de 
Albuquerque e Walter Mendes de Oliveira Filho. Marcelle Vasconcellos Secretária 
Jucerja 3466676 em 27/12/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
ATA DA AGE 1. Data, hora e local Às 10h do dia 23/11/2018, na Rua da Assem-
bleia, 10, 37º, sala 3701 (parte), RJ-RJ. 2.Convocação A convocação é dispensa-
da nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada 
(a “Lei6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Cia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acion-
istas. 3. Presença Acionistas representando a totalidade do capital social. 4. Mesa
Presidente: Paulo de Sá Pereira Secretária: Marcelle Vasconcellos 5. Deliberações 
tomadas por unanimidade Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Martin 
Roberto Glogowsky, através de carta endereçada à Cia em 19/10/2018, aprovar, 
para o cargo de membro do Conselho de Administração, a eleição do Sr. Walter 
Mendes De Oliveira Filho, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da 
identidade 6.692.636-1, expedida pelo SSP/SP, CPF/MF 686.596.528-00, com en-
dereço profissional na cidade e Estado de SP, na Alameda Santos, n° 2.477, em 
complementação de mandato, até a primeira RCA após a AGO de 2020. O Con-
selheiro eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei 
que o impeça de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no 
artigo 1.011 da Lei10.406/2002, no artigo 147 da Lei6.404/76, e na Instrução CVM 
367. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada
depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Paulo de 
Sá Pereira (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes:
Energia São Paulo Fundo de Investimento em Ações, Martin Roberto Glogowsky.
Jucerja 3466673 em 27/12/2018. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

Carf: Cofins incide sobre receitas de atividades do setor financeiro
Receitas financeiras se 

enquadram no conceito de 
faturamento e, portanto, 
estão sujeitas à tributação 
da Cofins. O entendimento 
é da 1ª Turma Ordinária da 
4ª Câmara da 3ª Seção do 
Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). 
No caso, o colegiado negou 
o recurso do Banco Rural, 
instituição financeira que 
está em execução fiscal e 
pedia a restituição de Co-
fins pago.

O pedido de créditos ao 
Fisco, previamente autori-
zado por mandato de segu-
rança, foi impugnado pela 
7ª Turma da Delegacia da 
Receita Federal, que julgou 
improcedente o mandato e 
manteve a tributação. Em 
dezembro de 2017, o banco 
foi intimado do resultado 
do julgamento e apresentou 
recurso voluntário ao Carf. 
Na ocasião, a Receita tinha 
entendido que o faturamento 
engloba quaisquer produtos 
derivados da atividade-fim 
da empresa. O banco alega-

va que o conceito de fatura-
mento deveria corresponder 
apenas à venda de mercado-
rias e à prestação de servi-
ços.

A incidência de PIS e 
Cofins sobre as receitas 
financeiras ainda é tema 
de questionamento no âm-
bito do Supremo Tribunal 
Federal no RE 609.096/
RS, com repercussão ge-
ral reconhecida, em que é 
questionada a abrangência 
da declaração de incons-
titucionalidade do artigo 
3º artigo da Lei 9.718/98, 
que autorizava a aplica-
ção de créditos constitu-
ídos ou não, inscritos ou 
não em Dívida Ativa da 
União, mesmo em fase de 
execução fiscal.

Em voto vencido no 
Carf, o relator, conselhei-
ro Leonardo Ogassawara 
de Araujo Branco, votou 
pela suspensão temporá-
ria do processo em virtude 
da existência de alguma 
questão prejudicial. “Não 
havendo como prosseguir 

na análise do mérito, voto 
por converter o feito em di-
ligência para que processo 
administrativo aguarde na 
unidade local até o trânsito 
em julgado, oportunidade 
em que deverá ser apresen-
tada a decisão final”, disse.

Divergência vencida

Ao abrir divergência, o 
conselheiro Tiago Guer-
ra Machado entendeu pela 
inexistência  de conexão 
entre a matéria discutida no 
Recurso Extraordinário nº 
609.096/RS e o caso analisa-
do pelo colegiado adminis-
trativo. “Justamente porque 
da leitura do artigo 17 da lei  
nº 4.595/1964 se depreende 
a definição de instituição 
financeira como pessoa jurí-
dica que tem como atividade 
principal ou acessória a co-
leta. Deve-se analisar se as 
receitas no caso são ou não  
atividades típicas de segu-
radora e, sendo a resposta 
afirmativa, conclui-se pela
incidência da Cofins sobre 

tais receitas, não por serem 
financeiras, mas por serem 
típicas da  empresa”, defen-
deu.

Na avaliação do advoga-
do Caio Caputo, do escritó-
rio Caputo Barbosa Zveiter 
Advogados, as contribuições 
PIS e Cofins são tributos 
que têm como hipótese de 
incidência o faturamento. 
“Segundo entendimento que 
vem sendo consolidado pelo 
STF, o faturamento consis-
te nas receitas advindas da 
venda de produtos e presta-
ção de serviços. As receitas 
financeiras, contrariamente, 
não decorrem dessas ati-
vidades, mas representam 
rendimentos que, indireta-
mente, são gerados por al-
gumas operações bancárias, 
a exemplo dos juros, atua-
lizações monetárias, dentre 
outros”, explica. Segundo 
Caputo, a tentativa de se tri-
butar tais receitas deturpa o 
conceito atualmente aceito 
de faturamento, levando a 
um alargamento da base de 
cálculo.

Projeção do PIB de 2019 recua para 2,6%
Anbima reverte 
posição do fim do 
ano passado, que 
era de 2,8%

O Comitê de Acompa-
nhamento Macroeconô-
mico da Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) revi-
sou para baixo a projeção 
de crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB) de 
2019. Dos 2,8% aponta-
dos na reunião anterior 
do grupo, realizada em 

dezembro de 2018, a esti-
mativa passou para 2,6%.

“Estamos acompanhan-
do os primeiros sinais de 
desempenho da economia 
brasileira neste ano. Mesmo 
reconhecendo o início mais 
gradual, o avanço na agenda 
de reformas e a posição cí-
clica da economia, incluindo 
importante melhora nas con-
dições financeiras, devem 
provocar aceleração do cres-
cimento ao longo de 2019”, 
afirma Fernando Honorato, 
presidente do Comitê da An-
bima.

Para os juros, a projeção 
do grupo é de estabilidade, 
com a Selic em 6,5% até o 
fim de 2019. Na reunião 
anterior, os economistas ha-

viam apontado expectativas 
de aumento a partir de ou-
tubro, com a taxa a 7,5% no 
encerramento do ano. A mu-
dança da estimativa foi pro-
vocada pela percepção do 
comitê de que o crescimento 
da economia pode ser mais 
moderado do que o previsto 
anteriormente.

A nova projeção da Se-
lic impactou na perspectiva 
para o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
em 2019. Dos 4% aponta-
dos na reunião de dezem-
bro, o comitê reduziu para 
3,9%.

O comunicado do FED (o 
sistema de bancos centrais 
dos Estados Unidos), que 
sinalizou redução do ciclo 

de aumento dos juros norte-
americanos, fez com que a 
maior parte dos economistas 
do comitê da Anbima redu-
zisse suas projeções de qua-
tro para dois aumentos dessa 
taxa em 2019. O grupo acre-
dita que a mudança abre uma 
janela de oportunidades para 
os mercados emergentes no 
primeiro semestre, mesmo 
com a precaução dos investi-
dores com o Brasil e as preo-
cupações com as economias 
mexicana e argentina.

O comitê também revi-
sou a projeção do dólar: de 
R$ 3,80, definido na reunião 
anterior, para R$ 3,70. O re-
sultado corresponderia a va-
lorização de 4,5% do real no 
ano.

Claro deve pagar multa de cerca de R$ 8 milhões
Justiça reconheceu que 

havia abusividade nas cláu-
sulas de contrato de serviço 
pré-pago. A 9ª câmara de 
Direito Público do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
São Paulo manteve multa 
de mais de R$ 8 milhões 
aplicada pelo Procon à em-
presa de telefonia Claro por 
violação de dispositivos do 
CDC. 

O colegiado reconheceu 
que havia abusividade nas 
cláusulas de contrato de 
serviço pré-pago, as quais 
colocavam o consumidor 
em desvantagem exagera-
da.

A empresa de telefonia 
ajuizou ação contra o Pro-
con pedindo a nulidade da 
multa aplicada em razão 
de suposta abusividade do 
contrato de prestação de 
serviço móvel pessoal pré-
pago, firmado pela autora 
com os consumidores. 

Desvantagem

Para o Procon, a empre-
sa, por meio das cláusulas, 
atenuou sua responsabili-
dade na prestação de servi-
ço e colocou o consumidor 
em desvantagem exagera-
da. Em 1º grau, a ação foi 

julgada improcedente.
O desembargador Re-

bouças de Carvalho, re-
lator, declarou a nulidade 
da sentença, mas mante-
ve a multa aplicada. Para 
o relator, a decisão de 1º 
grau foi desprovida de 
fundamentação, partindo 
de premissas genéricas e 
sem a devida análise dos 
fundamentos levantados 
pela empresa.

O relator analisou cláu-
sula por cláusula levantada 
como abusiva e concluiu 
que, de fato, a empresa 
cometeu irregularidades 
no referido contrato. Para 

ele, o comportamento da 
empresa é abusivo e ile-
gal, pois as cláusulas con-
tratuais “colocam o con-
sumidor em desvantagem 
exagerada, incompatíveis 
com a boa fé, bem como 
cláusulas isentando o for-
necedor da responsabili-
dade por vícios do serviço 
prestado e por fim, aquela 
que subtrai do consumi-
dor o reembolso de quan-
tia já paga, consideradas 
afrontosas à legislação 
consumerista”. Assim, a 
9ª turma, por unanimida-
de, manteve o valor de R$ 
8.217.524,67 da multa.

Santos Brasil começa o ano  
com um novo serviço para a Ásia 

A Santos Brasil inaugurou 
no mês de janeiro um novo 
serviço para Ásia. O Tecon 
Santos, maior terminal de 
contêineres da América do 
Sul, passou a receber uma 
nova linha de navegação de/
para o continente asiático, 
que deverá trazer um volu-
me de aproximadamente 240 
mil TEU (unidade equiva-
lente a um contêiner de 20 
pés) ao longo dos próximos 
12 meses.

Embarcações com 8.000 
TEU de capacidade nominal 
operadas pela Maersk se reve-
zarão com duas escalas sema-
nais nos dois sentidos, Leste e 
Oeste, respectivamente. 

O primeiro navio deste 
serviço, o N/M San Fer-
nando, atracou e operou no 
Tecon Santos no dia 20 de 
janeiro.

De acordo com Marcos 
Tourinho, diretor Comer-
cial da Santos Brasil, “com 
mais esse novo serviço para 
a Ásia, principal trade do 
Porto de Santos, se juntan-
do ao serviço da PIL (Pa-
cific International Lines) 
na rota asiática já operado 
pelo Tecon Santos, pas-
samos a deter a liderança 
absoluta neste importante 
segmento, o que nos traz 
grande potencial de negó-
cios”.

Espera pela reforma da 
Previdência faz dólar cair

O dólar comercial 
fechou em leve queda 
ante o real nesta terça-
feira, com foco na re-
forma da Previdência 
em dia de reuniões entre 
membros do governo e 
do Congresso, e em meio 
a um ambiente de maior 
apetite por risco no exte-
rior. 

A moeda norte-amer-
icana recuou 0,17%, 
cotada a R$ 3,6664 na 
venda. Na máxima do dia 
chegou a R$ 3,6850 e na 
mínima R$ 3,6618. O dó-
lar futuro operava com 
variação negativa de 0,14 
por cento.

A moeda norte-
americana, que rondou 
a estabilidade frente ao 
real durante boa par-
te do pregão, passou 
a cair com um pouco 
mais de força após de-
clarações do ministro 
da Economia, Paulo 
Guedes, e do presiden-
te da Câmara, Rodrigo 
Maia, à imprensa. 

Maia afirmou que 
se a Previdência for 
aprovada na Câmara 
até maio, o Senado 
poderá votar o texto 
em junho ou julho, de-
claração que agradou o 
mercado.

 WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL 
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
AVISO - Encontram-se à disposição do Srs. Sócios que não exerçam 
Administração, os documentos da Administração relativos ao exercício 
findo em 31/12/2018, conforme disposto no art. 1078 §1º do Código Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. Westfal-Larsen Shipping 
do Brasil Comércio Marítimo Ltda. A Administração.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
W.M. DO LOCAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 
03.995.690/0001-54, torna público que requereu à Secretaria Munici-
pal de Conservação e Meio Ambiente – SMCA, através do processo 
nº.14/201.665/2013, a renovação de sua Licença Municipal de Opera-
ção – LMO nº.001240/2014,  para Posto de Revenda e Abastecimento de 
GNV, localizado na Avenida Dom Helder Câmara, nº 7832,  Abolição, RJ.
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Ata da RCA. No dia 21/12/2018, às 15h, na Rua da Assembleia, 10, 37º, sala 3701 
(parte), RJ – RJ, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração, 
Srs. Walter Mendes de Oliveira - Presidente, Ivan Mendes do Carmo, Tarcísio Luiz 
Silva Fontenele e Marcio Santos de Albuquerque. Secretariou os trabalhos a Sra. 
Marcelle Santos de Vasconcellos. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade: 
“(i) Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores 
de posição acionária em 26/12/2018, no montante total de R$1.910.000,00, corre-
spondente ao valor bruto de R$ 0,028623290 e ao valor líquido de R$ 0,024329796 
por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2018. 
Os JCP poderão ser imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao 
exercício social de 2018, integrando tais valores o montante de dividendos a ser-
em distribuídos pela Cia para todos os efeitos previstos na legislação societária. 
O pagamento dos JCP será realizado pela Cia diretamente aos seus acionistas 
a partir de 27/12/2018; (ii) Aprovar o encaminhamento à Assembleia Geral da 
Proposta de Dissolução da Cia para deliberar sobre: (ii.i) Dissolução da Cia nos 
termos do artigo 206, inciso I, alínea “c” da Lei 6.404/76 (“Lei das S/A”) e deter-
minar (a) o modo de liquidação nos termos do art. 208 da Lei das S/A e (b) a du-
ração da fase de liquidação; (ii.ii) Manutenção do Conselho de Administração; (ii.
iii) Caso não aprovada a manutenção do Conselho de Administração, nomeação
do Liquidante e, consequente, destituição da Diretoria; e, (i.iv) Deliberar sobre a
instalação do Conselho Fiscal e, na hipótese de aprovação de sua instalação, el-
eger seus membros e fixar a remuneração; e, (iii) Aprovar a convocação da AGE 
para deliberar sobre a Proposta de Dissolução da Cia no dia 27/12/2018”. Atesto
que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da sociedade. Marcelle Vasconcellos Secretária
Jucerja 3478006 em 10/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
ATA DA AGE. 1. DATA, hORA E lOCAl: Às 10h do dia 27/12/2018, na Rua da Assembleia,
10, 37º, sala 3701 (parte), Centro, RJ-RJ. 2. CONvOCAÇãO A convocação é dispensa-
da nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada
(a “Lei 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Cia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acio-
nistas. 3. PRESENÇA: Acionistas representando a total idade do capital  social . 4. MESA:
Presidente: Walter Mendes de Oliveira Filho Secretária: Marcelle Vasconcellos 5.
ORDEM DO DIA: (i) Del iberar  sobre a Dissolução da Cia nos termos do ar t igo 206, inciso 
I, alínea “c” da Lei 6.404/76 (“Lei das S/A”) e determinar (a) o modo de liquidação nos 
termos do art. 208 da Lei das S/A e (b) a duração da fase de liquidação; (ii)Deliberar 
sobre a manutenção do Conselho de Administração (“CA”); (iii)Caso não aprovada 
a manutenção do CA, nomear do Liquidante e, consequentemente, destituir a Dire-
toria; e, (iv)Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal (“CF”) e, na hipótese de 
aprovação de sua instalação, eleger seus membros e fixar a remuneração. 6. DElI-
BERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: após o exame e discussão das matér ias constantes 
da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram por: (i)Aprovar a dissolução da 
Cia, nos termos do art. 206, I, c, da Lei6.404/76 e do art. 35 do Estatuto Social, de-
vendo na Liquidação ser (a.1) apurado e realizado o ativo; (a.2) identificado e pago 
o passivo; e, (a.3) partilhado o eventual ativo remanescente entre os acionistas. (ii)
Diante da aprovação da dissolução da Cia e considerando que principal função do
CA é a orientação geral dos negócios da Cia com vistas à consecução do objeto
social da forma mais lucrativa, não havendo mais o que planejar para o futuro, e
conforme faculdade conferida pelo Artigo 208, §1º da Lei 6.404/76, aprovar a não
manutenção do CA a partir desta data, ficando registrados os agradecimentos dos
Acionistas aos Conselheiros pela dedicação e comprometimento com a Cia; (iii)
Aprovar a nomeação do Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio, brasileiro, casado, 
bacharel em economia, CPF/MF 633.270.906-53, portador da carteira de identida-
de nº M2981614 – SSP/MG, com endereço profissional na Rua da Assembleia,
10, 37º , sala 3.701, Centro, RJ – RJ, para exercer a função de Liquidante da Cia,
sendo, desde já, destituída a Diretoria. O Liquidante ora nomeado, presente nesta
Assembleia, conforme se verifica por meio da assinatura aposta ao final desta ata,
assume o cargo para o qual foi eleito e reconhece que está ciente de todas as suas 
responsabilidades e obrigações, conforme previstas na Lei das S.A. (iv)Aprovar a
instalação do CF, que permanecerá em funcionamento durante todo o período de
liquidação da Cia, e será composto por 3 (três) membros, com prazo de mandato
de 1 ano. Em razão da aprovação da instalação do CF, os acionistas, aprovaram 
a eleição dos Srs. Douglas José Nero, brasileiro, casado, bacharel em administra-
ção, portador da carteira de identidade nº 12.839.001-3, CPF 042.860.048-48, com 
endereço profissional na cidade e Estado de SP, na Alameda Santos, n° 2.477; 
Marcio Santos de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração,
portador da carteira de identidade nº 13.147.792-9 IFP/RJ, CPF 092.695.027-40,
com endereço profissional na Rua do Ouvidor, 98, 8º , Centro, RJ - RJ; e, Ivan Men-
des do Carmo, brasileiro, divorciado, formado em economia, titular da carteira de
identidade nº 584.786 SSP/DF, CPF 279.786.131-00, residente à SEPS 702/902, 
conj. B, bloco A, 2º , Brasília – DF, assim como fixaram a remuneração anual do
órgão em R$ 40.000,00. Fica ainda decidido que caberá ao CF, além do exercício
de suas atribuições legais, realizar a fiscalização mensal da prestação de contas
do Liquidante, que será efetivada através da validação do fluxo de caixa da Cia
a ser encaminhado pelo Liquidante até o 10º dia útil do mês subsequente, assim
como manifestar-se previamente quanto a realização de acordos, desistência de
processos, adesão da programas de regularização tributária e todos os demais atos 
que importem em assunção de novas obrigação pela Cia ou renúncia de direitos,
devendo todos os itens acima ser ratificados em Assembleia Geral de Acionistas.
7. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois 
de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Walter Mendes 
de Oliveira Filho (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Pre-
sentes: Energia São Paulo Fundo de Investimento em Ações. Jucerja 3475312 em 
08/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. 
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”) para que se reúnam
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às
11h00min do dia 12 de março de 2019, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Av. das Américas, nº 3500, sala 336, Barra da Tijuca, CEP
22640-102, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) eleição de 
novos membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão
das renúncias apresentadas à Companhia pelo Sr. Pedro de Moraes Borba, 
em 15 de janeiro de 2019, pelo Sr. Júlio Alfredo Klein Junior, em 18 de
janeiro de 2019, e pela Sra. Flávia Soeiro do Nascimento, em 30 de janeiro 
de 2019, aos seus respectivos cargos no Conselho de Administração
da Companhia. A Companhia esclarece ainda que (a) encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
bem como no site de Relações com Investidores da Companhia
(www.mmx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes
à matéria a ser deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, em
observância à Instrução CVM nº 481/09; e (b) a lista de documentos
necessários para participação na Assembleia e informações adicionais
se encontram na Proposta da Administração disponível nos sites acima
listados. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. MMX Mineração e
Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial - Conselho de Administração.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)

Itaú Unibanco pagará R$ 22,4 bi aos acionistas
Lucro líquido 
somou R$ 25,733 
bi, aumento 
de 3,43% , e 
dividendos 27,8%

Os acionistas do Itaú Uni-
banco receberão R$ 22,4 bi-
lhões em dividendos e juros 
sobre capital próprio (JCP), 
valor líquido de Imposto de 
Renda. A quantia equivale a 
87,2% do lucro líquido con-
solidado recorrente do exer-
cício de 2018, o que repre-
senta um aumento de 27,8% 
em relação ao exercício de 
2017.

O pagamento, em 7 de 
março, parcela de divi-

dendos no valor de R$ 
1,0507 por ação e JCP de 
R$ 0,63699, já descontado 
os 15% de IR (excetuados 
dessa retenção os acionis-
tas pessoas jurídicas com-
provadamente imunes ou 
isentos), tendo como base 
de cálculo a posição acio-
nária final registrada no dia 
21 de fevereiro de 2019.

Serão pagos no mesmo 
dia ainda JCP declarados 
pelo Conselho de Adminis-
tração em 29 de novembro 
passado no valor bruto de R$ 
0,0106 por ação (líquido de 
R$ 0,00901) aos acionistas 
com posição acionária final 
registrada no dia 17 de de-
zembro passado.

O lucro líquido do Itaú 
Unibanco alcançou R$ 6,478 
bilhões no quarto trimestre 
do ano passado. O resulta-

do representa elevação de 
3,15% ante mesmo período 
do ano anterior e de 0,4% 
sobre o terceiro trimestre de 
2018. No ano, o lucro líqui-
do recorrente do Itaú somou 
R$ 25,733 bilhões, elevação 
de 3,43% ante 2017. O resul-
tado foi considerado tímido 
pelos analistas. Pesaram o 
aumento nos custos admi-
nistrativos e crescimento 
aquém do esperado na car-
teira de crédito.

Alexsandro Broedel, di-
retor executivo de Finanças 
e Relações com Investido-
res, ressalta no comunicado 
aos investidores que “esses 
proventos estão em con-
formidade com a prática de 
pagamento de dividendos e 
juros sobre o capital próprio 
comunicada através de Fato 
Relevante de 26/9/2017”. 

“Adicionalmente, conside-
rando as recompras de ações 
de emissão própria durante o 
ano de 2018, o pay-out atin-
ge 89,2% do lucro líquido 
consolidado recorrente de 
2018”, informa o Itaú Uni-
banco.

Carteira de crédito

A carteira de crédito 
total ajustada, que inclui 
fianças e garantias e títu-
los de empresas, atingiu 
R$ 636,9 bilhões no fim 
de 2018, com aumento de 
6,1% em 12 meses, incluin-
do as operações no exterior. 
O crescimento ficou próxi-
mo do teto das projeções 
do banco, de aumento de 
4% a 7%. Já as operações 
no Brasil cresceram menos, 
4,2%, perto do piso das 

expectativas, de 4% a 7%. 
Segundo o Itaú, o banco 
tem visto uma retomada da 
concessão de crédito, com 
aumento da demanda de 
pessoas físicas e das micro, 
pequenas e médias empre-
sas, o que resultou em au-
mentos de 10,3% e 14,4% 
nessas carteiras, respecti-
vamente.

Para o ano que vem, o 
banco elevou a estimativa 
de crescimento do crédito, 
de 8% a 11% no Brasil e no 
geral, incluindo o exterior. 
Junto com o balanço, o ban-
co anunciou que aprovou o 
pagamento no dia 7 de mar-
ço de dividendos no valor 
de R$ 1,0507 por ação, dos 
quais R$ 0,7607 por ação, 
por conta do resultado do 
exercício de 2018, e R$ 
0,2900 por ação, à débito da 

conta de Reserva Estatutária 
de Lucros.

Aprovou também juros 
sobre o capital próprio no 
valor de R$ 0,7494 por ação, 
com retenção de 15% de 
imposto de renda na fonte, 
resultando em juros líqui-
dos de R$ 0,63699 por ação. 
Não entram nesse cálculo os 
acionistas pessoas jurídicas 
comprovadamente imunes 
ou isentos.

O banco aprovou, ainda, 
que os juros sobre o capi-
tal próprio declarados pelo 
Conselho de Administração 
em 29.11.2018, no valor 
bruto de R$ 0,0106 por ação 
(líquido de R$ 0,00901 por 
ação), também serão pagos 
em 7 de março de 2019 aos 
acionistas com posição acio-
nária final registrada no dia 
17.12.2018.

Ações de educação sofrerão volatilidade ao longo do ano
Nova resolução do 
MEC não resolve 
problema do setor

A Portaria 1.428, publi-
cada pelo MEC no final do 
ano passado e que passa a 
valer a partir de 10 fevereiro, 
pode trazer um alento para o 
setor de educação. O docu-
mento dispõe sobre a oferta 
das Instituições de Ensino 
Superior (IESs), de discipli-
nas na modalidade à distân-
cia em curso de graduação 
presencial e permite ampliar 
de 20% para 40% o total as 
modalidades de EAD.

A decisão é um dos fa-
tores que impulsionaram as 
ações do segmento no início 
de 2019. Porém, especialis-

tas afirma que a alta não é 
sustentável ao longo do ano, 
e a volatilidade continuará 
diante da expectativa de pi-
ora dos resultados.

“Esta pode ser a porta 
de sobrevivência para mui-
tas instituições que sofrem 
com a baixa procura por 
cursos de graduação, que 
se encontra no mesmo nív-
el de quatro anos atrás, e a 
queda das mensalidades de 
10% ao ano, além do au-
mento da procura dos cur-
sos na modalidade a distân-
cia (EAD)”, diz o consultor 
de educação da Fundação 
FAT, Francisco Borges, 
lembrando que, a estes fa-
tores, somam-se a inadim-
plência e a evasão.

Dependência do Fies

Dobrar o percentual de 

disciplinas EAD nos cursos 
presenciais significará para 
as instituições uma expres-
siva queda de custos. No 
entanto, as margens devem 
permanecer as mesmas ou 
até diminuir.

“Pela desorganização 
do mercado e pela grande 
oferta de vagas, os valores 
de mensalidades são tam-
bém reduzidos nas nego-
ciações. Cria-se a ilusão de 
que, com custos menores, 
a situação operacional está 
equacionada. É uma so-
brevida até que uma nova 
oportunidade regulatória 
seja apresentada”, explica 
o consultor.

Para Borges, a portaria 
evidencia que o órgão reg-
ulador está ciente de que a 
situação do setor é crítica. 
“O MEC deu um empur-
rãozinho extra para as 

IESs sem, efetivamente, 
atacar os problemas cri-
ados pela intervenção 
do Governo Federal no 
setor”, analisa.

Até mesmo as gigan-
tes, como a Kroton, têm 
sido afetadas nos últimos 
anos. O programa Fies 
criou uma distorção no 
setor, e sua redução levou 
a um cenário de excesso 
de oferta e baixa procura. 
Na Kroton, por exemplo, 
o percentual de alunos 
matriculados pelo Fies na 
graduação presencial no 
terceiro trimestre de 2017 
era de 37%. No mesmo 
período de 2018, passou 
para 23,8%. A expectativa 
é que, em 2020, caia para 
apenas 7,6%. As outras 
companhias abertas pas-
sam pelo mesmo processo.

Francisco Borges: ‘Esta pode ser a porta de  
sobrevivência para muitas instituições’ 




