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Gilmar na
malha fina

Senador propõe CPI ‘Lava Toga’ para investigar Judiciário

Vazamento de 
documento da 
Receita com indícios 
de corrupção irrita 
ministro do STF

Indícios de prática dos crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro e 
tráfico de influência estão deixando 
irritado o ministro Gilmar Mendes 
a ponto de levá-lo a pedir provi-
dências ao seu par e presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, para que a Receita 
Federal explique porque auditores 
fiscais estão investigando tais prá-
ticas juntamente com a sua mulher, 
a advogada Guiomar Mendes.

A solicitação encaminhada ao 
STF nesta sexta-feira deve-se a 
divulgação pela coluna Radar da 
revista Veja de um documento re-
velando que a Receita está traba-
lhando para identificar os supostos 
indícios, que também inclui oculta-
ção de patrimônio. Segundo a re-
vista, o relatório – de maio de 2018 

– aponta uma variação patrimonial 
sem explicação de R$ 693.396 do 
ministro em 2015 e concluiu que 
Guiomar “possuiria indícios de la-
vagem de dinheiro”.

Agora caberá ao secretário da 
Receita Federal, Marcos Cintra, 
e a Corregedoria do órgão apurar 
as circunstâncias da investigação, 
classificada por Gilmar como um 
abuso de autoridade e uma estraté-
gia deliberada para atacar sua repu-
tação.

“Embora a movimentação finan-
ceira do casal seja alta (apenas em 
R$ 2016 foram R$ 17,3 milhões), 
especialistas ouvidos pela coluna 
acharam a conclusão do relatório 
açodada”, conclui a revista. O do-
cumento diz ainda que o “tráfico 
de influência normalmente se dá 
pelo julgamento de ações advo-
catícias de escritórios ligados ao 
contribuinte e seus parentes, onde 
o próprio magistrado ou um de seus 
pares facilita o julgamento”.

Ofícios com a solicitação de To-
ffoli foram enviados ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, ao secre-
tário da Receita, Marcos Cintra, e 
à procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge.

O Senado pode ter uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar o Poder Judiciário. 
O requerimento para averiguar a 
atuação dos tribunais superiores foi 
protocolado nesta quinta-feira pelo 
senador Alessandro Vieira (PPS-
SE).

O pedido destaca que “não se 
trata de perquirir as atribuições do 
Poder Judiciário, mas, sim, de in-
vestigar condutas que extrapolem o 
exercício regular dessas competên-
cias”.

O parlamentar propõe averi-
guar o abuso de pedidos de vista 
ou expedientes processuais para 
retardar ou inviabilizar decisões 
de plenário, a diferença do tempo 
de tramitação de pedidos a depen-
der do interessado e o excesso de 
decisões contraditórias para casos 
idênticos. Ele também sugere que 
seja investigado o desrespeito ao 
princípio do colegiado, a diferen-
ça do tempo de tramitação de pe-
didos, a depender do interessado 
e a participação de ministros em 

atividades econômicas incompa-
tíveis com a Lei Orgânica da Ma-
gistratura.

“Nosso objetivo é abrir a caixa-
preta deste Poder que segue into-
cado, o único que segue intocado 
na esfera da democracia brasileira. 
E só existe democracia quando a 
transparência chega a todos os lu-
gares. A democracia não pode ser 
seletiva”, afirmou o senador, no 
plenário. Nos bastidores, a inves-
tigação vem sendo chamada de 
“Lava Toga”.

Reprodução/internet

Margem de lucro no gás é 13  
vezes maior que na Argentina

O reajuste médio de 35% na tari-
fa de gás natural para indústrias da 
Comgás fez a Federação das Indús-
trias de São Paulo (Fiesp) protestar: 
“Um reajuste dessa magnitude é 
uma afronta”, reclamou o presiden-
te da entidade, Paulo Skaf. “Não 
há empresa capaz de lidar com va-
riação abrupta de 35% no custo de 
qualquer insumo.”

A Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia de São Paulo (Ar-
sesp) explicou que o aumento foi au-
torizado basicamente para repassar o 
preço do gás e transporte, determi-
nados pelo fornecedor, a Petrobras. 
Garante a Arsesp que não foi feita 
nenhuma alteração na Margem Má-
xima da concessionária.

As margens de distribuição no 

Brasil, porém, estão muito acima 
das praticadas em mercados seme-
lhantes ao nosso. Levantamento 
feito pelos economistas Yanna Cla-
ra, Edmar de Almeida e Gustavo 
Soares, publicado no Blog Infope-
tro, mostra que, em 2017, a média 
ponderada pelo volume de cada 
margem das distribuidoras resultou 
em US$ 2,7 por MMBtu.

Para comparação, os economistas 
levantaram os valores na Colômbia 
(cerca de US$ 1,6 por MMBtu), Peru 
(US$ 0,5 por MMBtu) e Argentina 
(menos de US$ 0,2 por MMBtu) e 
observaram que o valor no Brasil é 
extremamente alto em relação aos 
demais países. O texto ressalta a pou-
ca transparência dos dados por aqui.

Os economistas apontam uma 

grande variação na margem de distri-
buição os consumidores industriais 
de pequeno, médio e grande portes. 
“Vê-se que o peso da margem para 
os consumidores das menores fai-
xas é de mais de 50%, alcançando 
expressivos 62% na Bahiagás, por 
exemplo; enquanto dos consumido-
res de maior porte essa porcentagem 
fica entre 15% e 30%.”

Estudo da Confederação Nacio-
nal da Indústria mostrou que o pre-
ço médio do gás natural industrial 
alcançou US$ 14 por milhão de 
BTUs em julho de 2017, mais do 
que o triplo do que os US$ 4 por 
milhão de BTUs cobrados nos Es-
tados Unidos, que é o maior produ-
tor e o maior consumidor do com-
bustível no mundo.

Tragédia no CT: Flamengo  
pode ter bens bloqueados 

Governo libera uso de  
usinas térmicas mais caras

O Ministério Público do Traba-
lho e Ministério Público Estadual 
do Rio de Janeiro entrarão com 
ação para bloqueio de bens do Fla-
mengo para garantir que todas as 
famílias das vítimas no incêndio 
que atingiu, nesta sexta-feira, o alo-
jamento do Centro de Treinamento 
do Flamengo, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, sejam indenizadas 
pelo clube. A informação é do jor-
nal espanhol El País, na sua versão 
em português.

O incêndio no Ninho do Uru-
bu, como é conhecido o CT rubro-
negro, deixou dez mortos e três 
feridos. As chamas atingiram o 
alojamento na madrugada, onde 
dormiam atletas entre 14 e 17 anos. 
Toda as vítimas eram jovens jo-
gadores das categorias de base do 
Flamengo. De acordo com os Bom-
beiros e com a Defesa Civil, o local 
não possuía todas as autorizações e 

certificados para operar. A tragédia 
causou comoção em times de fu-
tebol e entre jogadores do mundo 
todo.

A Prefeitura do Rio de Janei-
ro informou que vai determinar a 
abertura de um processo de inves-
tigação para apurar responsabilida-
des no processo de licenciamento 
do CT. Segundo a Prefeitura, a li-
cença tem validade até 8 de março, 
mas a área de alojamento que foi 
atingida pelo incêndio não cons-
ta como área edificada no projeto 
que foi licenciado em 5 de abril do 
ano passado. Em vez da estrutura, 
o projeto previa um estacionamen-
to no local. “Não há registros de 
novo pedido de licenciamento da 
área para uso como dormitórios”, 
diz a Prefeitura, que afirmou que 
a coordenação de licenciamento só 
realiza inspeção nesse tipo de edifi-
cação em caso de denúncia.

O Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE) decidiu nes-
ta sexta-feira, em reunião extraor-
dinária, liberar o funcionamento de 
usinas termelétricas mais caras, a 
chamada fora da ordem de mérito. 
De acordo com o comitê, a medida 
foi tomada por causa da escassez de 
chuvas, dos níveis dos reservatórios 
das hidrelétricas que se encontram 
abaixo da média histórica para o 
período e levando em consideração 
“as previsões meteorológicas para 
os próximos dias”.

A ordem de despacho das usi-
nas, feita pelo Operador Nacional 

do Sistema (ONS), é definida pela 
energia de menor custo, em geral, 
as hidrelétricas, até as térmicas de 
maior custo, fora da ordem de mé-
rito de custo econômico. Com a de-
cisão desta sexta-feira, serão despa-
chadas as usinas cujo custo para a 
geração de energia apresenta valo-
res superiores aos indicados pelos 
modelos computacionais do setor.

O comitê decidiu ainda que o ONS 
deve considerar a liberação da impor-
tação de energia do Uruguai e da Ar-
gentina, também a partir deste sábado, 
como recurso adicional, mas manten-
do a geração de usinas termelétricas.
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Falando diretamente e sem cur-
vas, a sociedade ainda não é hu-
mana, é empresarial. Tudo gira em 
torno de interesses e poderes eco-
nômico-financeiros, megaempresa-
riais, vale mais o patrimônio que a 
própria vida. Da gente, dos bichos, 
das plantas, das águas, da terra, do 
ar.

Quando a sociedade alcançar fi-
nalmente o patamar de humana, 
com o custo que se fizer necessário 
pra isso, a vida e a integração com a 
natureza que a gera estarão no cen-
tro de importância, a solidariedade 
será não uma virtude, mas uma fer-
ramenta de trabalho, de existência, 
tão natural quanto comer ou sorrir. 
E não se verá gente como lixo, joga-
da em qualquer canto sujo.

A partir daí, vou vendo o quanto 
de miséria cerca todas as cidades, 
às vezes entranhadas também em 
seus vales e morros, vou perceben-
do o quanto essa legião excluída dos 
benefícios sociais, roubada em seus 
direitos básicos de existência, é ne-
cessária na manutenção da estrutura 
social.

A multidão se aperta nos trans-
portes pra fazer funcionar, debaixo 
de exploração intensa, a sociedade 
que a oprime. Milhões que são o 
alicerce, a base de funcionamento 
de tudo o que existe, literalmente 
tudo, pois em tudo são os que estão 
na base. Desde a extração das maté-
rias primas, sua transformação, até a 
entrega dos produtos e dos serviços. 
Do começo ao fim. E são também 
que recolhe e limpa o descarte.

A maioria é o alicerce social, in-
clusive financiando o Estado atra-
vés dos impostos embutidos nos 
produtos básicos pra sobrevivência, 
de uso geral, formando a massa tri-
butária, que é a grana que o Estado 
arrecada pra pagar suas megadespe-
sas. Mais da metade de tudo o que o 
Estado arrecada, mais da metade da 
arrecadação dos impostos, da massa 
tributária, é paga pelos mais pobres. 
São eles quem financiam a socieda-
de como um todo, somos todos nós.

Pergunta: o que faz as pessoas 
aceitarem se apinhar em transportes 
coletivos que tomam horas incontá-
veis de suas vidas, apenas pra levar 
e trazer de trabalhos explorados, mal 
remunerados, em situações de pres-
são e humilhação, com pouco tempo 
pra viver? O que produz a aceitação 
de uma vida vazia de sentido, o tem-
po passando, da juventude à maturi-
dade e à velhice, com a morte como 
ponto final, muitas vezes com a cla-
ra sensação de ter vivido em vão? 

“De que valeu a minha vida?” 

Imaginei esta pergunta aos meus 19 
anos sendo feita a mim mesmo, lá 
no final, na velhice, nos momentos 
da partida inevitável. Observava os 
mais velhos, ouvia o que diziam so-
bre a própria vida e as impressões 
que tinham. Às vezes eu mesmo 
perguntava, provocava, pra ouvir.

Sobretudo um ficou marcado na 
memória, talvez porque ocorreu em 
um momento chave da minha vida 
e teve influência direta nas minhas 
atitudes na época. “Eu fiz tudo o que 
me disseram pra fazer, me formei, 
montei minha empresa, me dediquei 
a ela...”, seus olhos miravam o pas-
sado, enquanto ele contava parte da 
sua história, em pedaços distantes 
no tempo. “A sensação que eu te-
nho é que mentiram pra mim, lá no 
começo da minha vida, e eu passei 
a vida inteira correndo atrás dessas 
mentiras”.

As pausas pra ele eram lembran-
ças do passado que passavam na sua 
frente. Pra mim eram revelações 
da minha intuição, chocantes pelo 
inesperado, eu estava literalmente 
em choque. “Eu sou visto como um 
empresário de sucesso, um vitorio-
so... e aqui dentro eu me sinto um 
fracassado, um derrotado.”

Isso não vai acontecer comigo, eu 
me dizia repetidas vezes. Eu morro 
antes, mas não chego na idade des-
se cara desse jeito. Com esse vazio, 
com essa sensação. Tem que haver 
algum sentido em algum lugar. E eu 
vou buscar. Ou vou encontrar, ou 
vou morrer procurando. Fui direto 
na secretaria da universidade e me 
desliguei dela, peguei meus docu-
mentos escolares e levei pra entre-
gar a meus pais. Era o pagamento da 
minha “dívida”.

Desligamento total, da escola, da 
família, dos amigos, da classe so-
cial. O banimento foi completo, a 
realidade mudou, os lugares e rela-
ções sociais mudaram e já não havia 
mais pontos de encontro. E eu pude 
ver a cara do Estado onde ele não 
usa máscaras. Ali onde o serviço pú-
blico forte é a polícia, que já chega 
com ódio nos olhos, pronta a agre-
dir, humilhar e matar, cérebros lava-

dos de humanidade, embebidos em 
medo e ódio contra os “territórios 
perigosos”, as periferias e favelas 
onde vivem os milhões de vítimas 
de crimes sociais, em situação de 
estímulo ao crime, de desesperança 
e abandono, roubados em seus direi-
tos constitucionais.

Um Estado que não cumpre sua 
própria Constituição, sobretudo nos 
direitos humanos, básicos, da maior 
parte da população, pode ser visto 
como uma organização criminosa, 
armada contra o próprio povo pela 
cúpula da elite alinhada com os 
interesses de elites mundiais, ban-
queiros e megaempresários de alto 
calibre.

O Estado não esconde a cara nos 
postos de saúde, nos hospitais, nos 
recursos aplicados na saúde pública. 
Falta tudo, de médicos a esparadra-
po, de remédios a ambulâncias, de 
aparelhos a macas e lençóis. Em 
qualquer departamento público de 
atendimento aos mais pobres o des-
prezo, os maus tratos, a má vontade 
é palpável.

(Cabe aqui o contraponto dos 
profissionais bem-intencionados, 
humanos, que se dedicam, voca-
cionados no serviço público, que 
encontram todos os entraves pra 
exercer suas funções, desde a fal-
ta de recursos até a discriminação, 
a ironia, o deboche, a perseguição 
pelos maus funcionários, muito bem 
adaptados a uma estrutura espúria 
que premia a perversidade, a ambi-
ção, o egoísmo com cargos de poder 
e controle – uma estrutura mau ca-
ráter que privilegia o mau caráter e 
persegue os bons).

Seja na área que for, jurídica, admi-
nistrativa, de transportes, trabalhista, 
qualquer uma. Interesses empresa-
riais de porte grande têm prioridade 
e rapidez. Ao povo, desimportância, 
roubo, mentiras, desgaste, explora-
ção, repressão e desdém.

É estratégica a formação psico-
lógica e ideológica profunda, na 
ignorância, na desinformação, no 
sentimento de inferioridade, de im-
potência, na aceitação da “realidade” 
como ela é, implantando conforma-
ção, no modelo de educação em-
presarial, anti-social, e no massacre 
midiático-publicitário-ideológico.

As exceções são méritos pessoais 
e de grupos em ações pontuais, iso-
ladas e devidamente ignoradas pe-
los meios de comunicação, pra não 
dar “mau exemplo” pra esmagadora 
maioria, mediocrizada e dominável. 

Não tenho a pretensão de apresen-
tar soluções, nem mesmo caminhos. 
Trato apenas de rasgar o véu que co-

bre a realidade. Nenhuma instituição 
funciona com sinceridade, no obje-
tivo de atender à maioria da popu-
lação, nem mesmo em seus direitos 
humanos, básicos, fundamentais e 
constitucionais.

É preciso enxergar o Estado como 
uma farsa, pelo simples motivo de 
que o povo está mentalmente entor-
pecido, ignorantizado, superficiali-
zado, desinformado – ou deformado 
em sua visão de mundo – incutido 
de valores programados, induzidos 
ao consumo, a valores e compor-
tamentos condicionados, consequ-
ência de um trabalho profundo de 
penetração na sociedade dessa de-
formação informacional que são os 
meios de comunicação privados e os 
criminosos das redes sociais, a co-
meçar pelos seus donos.

É uma atividade criminosa de de-
formação da realidade, de controle 
social descarado, formando opiniões, 
criando “inimigos públicos” que são, 
em geral, justamente os que propõem 
uma sociedade menos injusta, que 
denunciam os crimes cometidos con-
tra a população, o meio ambiente e 
a vida. A mídia é a voz dos parasitas 
sociais que dominam de alto a baixo 
a estrutura social. Voz que sobretudo 
fala ao inconsciente coletivo, usando 
conhecimentos profundos da mente 
humana.

Há muitos que já enxergam e não 
se deixam levar. E mais e mais vão 
surgindo, exceções às regras da ma-
nada. Estes vão criando formas de 
viver à sua maneira, escolhendo por 
si e não pelas programações sociais, 
alcançando um bem-estar proibido 
no esquema social.

Nesse caminho, soluções vão sur-
gindo nos seus locais, pra resolver 
os seus problemas. Quanto mais 
gente for vendo que não se pode 
contar com o Estado e suas institui-
ções, pelo menos enquanto domina-
das por quem são, mais soluções de 
autonomia irão surgindo.

É um trabalho intergeracional. 
Que já vem de onde nem se vê mais 
e vai pra onde ainda não se vê. Não 
vejo soluções nem saídas, vejo ca-
minhos formando um caminho co-
letivo. Caminhamos há milhares 
de milênios, cada vida é um passo 
nesta caminhada que não vemos 
nem começo nem fim e na qual so-
mos apenas um passo. Que seja um 
passo firme e útil, que eu possa ter 
a satisfação de ter vivido uma boa 
vida, pra mim e pro mundo.

q  Eduardo Marinho
Artista de rua e escritor, mantém o site 

https://observareabsorver.info

Mais da metade de 
tudo o que o Estado 
arrecada é paga pelos 
mais pobres

É preciso enxergar antes de solucionar Politicamente 
correto

Ao observar o comportamento 
das eleições para as mesas legis-
lativas, notamos explicitamente 
que, tudo voltou a ser como sem-
pre foi: muito jogo político e com 
políticos. As grandes novidades 
foram duas:

1) O fim da hegemonia do 
PT, que ao apoiar e não votar em 
Marcelo Freixo, aquele que pre-
fere pautas ideológicas em vez de 
propor como vamos gerar empre-
gos, perdeu os assentos na mesa 
diretora. Também, esperar o quê 
desse pessoal que vai bater pal-
mas pra Maduro, na Venezuela? 
Do PT o povo já desistiu, e faz 
tempo.

Em suma: uma rapaziada que 
não trabalha e vive de comentar 
os caminhos dos outros. Fico ima-
ginando que os erros passados em 
negar o Plano Real, não apoiar a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
fazer uma oposição intransigente 
a Itamar e FHC, para no governo 
ter mantido boa parte de suas prá-
ticas, são fichinhas perto da falta 
de senso de realidade e cumplici-
dade com os mais de 10 milhões 
de desempregados, em sua maio-
ria oriundos no Governo Dilma.

2) A segunda novidade foi a 
participação de Moro, ou do que 
representa a nova teoria da judi-
cialização política, na eleição do 
Senado. Ou alguém acha que a 
vitória de Alcolumbre é uma dá-
diva? Moro e seus próximos fi-
zeram, e fizeram muita, política 
para elegê-lo.

Só no mundo dos politicamen-
te corretos, aquela turma que bur-
la todos os impostos possíveis e 
impossíveis, usa de todos os ver-
nizes sociais, que a derrota de Re-
nan é comemorada como “fim”. 
Não existe fim num processo po-
lítico, seja para quem for. O que 
está em marcha é uma disputa, 
dentro da política, de cabeças do 
sistema novo e do sistema que 
sempre vigorou.

E, dentro desta lógica, Moro 
está levando vantagem já com o 
radar em 2022. No entanto, um 
novo caminho já está em curso: 
o que serão as eleições de 2020? 
Elas serão um balizador desta 
nova discussão política. Com 
isso, as duas novidades são as 
postas acima. Essas duas visua-
lizações serão fundamentais para 
os processos em disputa nas cida-
des.

Soma-se isso a alguns fatos 
cada vez mais públicos. Haverá 
uma rediscussão do uso das redes 
sociais, afinal, elas saturaram, o 
que não quer dizer uma inviabili-
zação destas. O que deve ocorrer, 
após o evento das fake news, é 
uma busca pela credibilização da 
informação, levando o ambiente a 
sofrer um contrafluxo. Cada vez 
mais jornalistas sairão dos veí-
culos e ocuparão as redes sociais 
sobrepondo as grandes mídias. 
Aliás, até a própria interiorização 
dos maiores veículos já dá a tôni-
ca da saturação.

Por fim, voltaremos a ter o 
jogo político com políticos. A tal 
negação da política foi um gran-
de fiasco. Desta forma, teremos 
em franco destaque políticos que 
unirão votos (urna/popularidade) 
e inteligência (percepção da mo-
vimentação da sociedade-estra-
tégia). Seria esse o politicamente 
correto?

q  Leonardo Gomes
Jornalista e publicitário.

A evolução do mercado de crédito digital
Historicamente, a tomada de 

crédito sempre foi relacionada aos 
bancos tradicionais, o que acabava 
limitando o acesso a empréstimos 
por grande parte da população que, 
de alguma forma, não era conecta-
da aos bancos ou, então, não tinha 
perfil de crédito atendido pelas ins-
tituições. Nos últimos dez anos, no 
entanto, fintechs em todo o mun-
do, lideradas pelos Estados Unidos, 
China e Inglaterra, enxergaram nes-
se cenário uma grande oportunidade 
de negócio e surgiram no mercado 
justamente para atender essa deman-
da cada vez mais latente.

Na China, por exemplo, o modelo 
p2p lending – que conecta tomado-
res com quem tem recursos para em-
prestar – cresceu de forma exponen-
cial, muito por conta da maturidade 
que o mercado da região já obtinha. 
Em 2016, o segmento atingiu cerca 
de US$ 40 bilhões.

Já nos Estados Unidos, além da 

aproximação com o mercado de 
capitais para facilitar a tomada de 
crédito, as empresas também alcan-
çaram grande sucesso por conta da 
aplicação de taxas mais atrativas, 
justamente para as pessoas que não 
eram atendidas pelas instituições 
tradicionais. Atualmente, as fintechs 
já representam cerca de 15% a 20% 
do mercado de crédito norte-ameri-
cano.

A experiência bem-sucedida nes-
ses países apontava para um poten-
cial sucesso desse mercado também 
aqui no Brasil. As altas taxas cobra-
das pelas instituições e a concen-
tração bancária, somadas à grande 
parte da população que não eram 
atendidas – ou eram mal atendidas 
– pelos bancos, tornavam esse mer-
cado bastante promissor quando a 
primeira fintech de crédito digital 
foi criada por aqui, em 2011.

Atualmente, podemos dizer que 
esse mercado já avançou em mui-

tos sentidos. O Banco Central, por 
exemplo, atua cada vez mais forte 
com o intuito de aumentar a oferta 
de serviços financeiros de qualida-
de, por meio de regulamentações 
que impulsionam a competitividade, 
como é o caso recente da flexibiliza-
ção da entrada de fintechs com capi-
tal estrangeiro no país. Além disso, 
no último ano, o número de mem-
bros da ABCD, Associação Brasi-
leira de Crédito Digital, em que sou 
presidente, triplicou.

No entanto, ainda vejo que há 
muito o que explorar. As fintechs 
representam menos de 1% do mer-
cado de crédito como um todo. Esse 
número ainda é muito baixo perto do 
tamanho deste setor no país e da alta 
demanda da população.

Além disso, o Brasil continua 
sendo um dos países que cobram as 
taxas de juros mais altas em todo o 
mundo. Um cliente com histórico 
de melhor pagador aqui no Brasil, 

por exemplo, paga taxas mais altas 
do que um consumidor com o pior 
perfil de crédito nos Estados Uni-
dos. Outro fator determinante é em 
relação à mudança da cultura dos 
brasileiros, que ainda vêem o crédito 
como algo negativo.

Ainda temos, então, uma longa 
jornada pela frente, mas já estamos 
preparados para trilhá-la de forma 
rápida. A expectativa é de que, nos 
próximos anos, esse mercado seja 20 
vezes maior do que é hoje. Assim, 
caminhamos para um cenário cada 
vez mais competitivo, com maior 
oferta de produtos e serviços finan-
ceiros e custos mais baixos para o 
consumidor, impactando significati-
vamente a forma como os brasileiros 
se relacionam com suas finanças.

q  Rafael Pereira
CEO da Rebel e presidente da 

Associação Brasileira de Crédito 
Digital (ABCD).
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Suicídio ideológico
Grandes empresários continuam presos a uma pauta 

ideológica, algo suicida, que limita uma visão ampla de 
Nação. Na semana que se encerrou, vimos a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) calculando que o aumento no 
preço do óleo diesel ano passado elevou em 0,73 ponto 
a inflação, impediu o PIB de crescer 0,20 ponto a mais e 
sacrificou 368 mil vagas de empregos em 2018.

A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) 
classificou de “afronta” o reajuste no preço do gás in-
dustrial no estado. “Não há empresa capaz de lidar com 
variação abrupta de 35% no custo de qualquer insumo”, 
protestou Paulo Skaf, dublê de político e presidente da 
Federação.

Ambas, CNI e Fiesp, porém, criticavam a política de 
preços da Petrobras nos governos Lula e Dilma e defen-
dem a abertura do mercado (que já é aberto, mas isso é 
outra história) a competidores estrangeiros – como se 
fosse possível sonhar que viriam para cá sem praticar 
preços internacionais, como a Petrobras passou a fazer 
com Temer e Bolsonaro e que desembocou nos aumentos 
do diesel e do gás.

Pesquisa feita pela Câmara Americana de Comércio 
(Amcham Brasil) com 550 presidentes e diretores de em-
presas brasileiras de todos os portes mostrou otimismo 
com o Governo Bolsonaro, especialmente a área econômi-
ca, e fé na reforma da Previdência.

Porém, a mesma pesquisa revela que 48% dos execu-
tivos entendem que a simplificação e redução da carga 
tributária é prioridade para aumentar a competitivi-
dade do setor empresarial (em segundo lugar, com ap-
enas 20%, vem atração de investimentos). Só que 37% 
acham que o novo governo não vai conseguir aprovar 
a reforma tributária, nem neste, nem nos próximos três 
anos. Não à toa, sete em cada dez entrevistados acredi-
tam que o PIB crescerá menos de 2% este ano. E 52% 
reconhecem que o otimismo hoje é apenas um voto de 
confiança.

O discurso destoante da realidade se repete quando per-
guntados sobre as prioridades da empresa: 38% aponta-
ram educação e capacitação. Antes, quando questionados 
sobre quais áreas sentem mais confiança no novo governo, 
nenhum – nenhum – apontou, entre as seis opções, educa-
ção e saúde. O jargão corporativo é que o país precisa de 
educação para superar os gargalos e se desenvolver. Mas 
apoiam um governo em que reconhecem que isso não é 
prioridade.

Ah, mas 31% acham que Moro e cia. serão bem sucedi-
dos no combate ao crime. Sem educação e cidadania, resta 
saber quem acredita realmente nisso.

Médico na telinha
A forma como o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

tratou a aprovação da telemedicina desagradou as associa-
ções de médicos. Desta vez foi a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que contestou a nor-
matização “sem ter convocado todas as sociedades médi-
cas para discutirem seus pontos de vista e estabelecerem 
limites éticos e morais dentro das boas práticas instituídas 
pelas especialidades.”

A SBOT explica que defende o uso da ferramenta ap-
enas como forma de auxiliar o profissional médico em 
benefício dos pacientes, e jamais para substituí-lo.

Não é somente neste campo que o CFM toma atitudes 
polêmicas. Sua oposição cerrada ao Mais Médicos, a falta 
de uma política para reduzir o número de partos cesáreos 
e a resistência a aumentar o número de escolas para for-
mação de profissionais tomam ares corporativistas. As 
soluções propostas pelo CFM também.

Barão
Leitor que esteve na Casa Roberto Marinho se disse 

impressionado com o acervo permanente: “Já estive na 
Casa Moreira Salles. Contrapondo os acervos, descobri 
que TV no Brasil dá mais dinheiro que banco.” E emen-
da: “R$ 10 pra ver uma exposição incentivada pela Lei 
Rouanet.”

Rápidas
Único advogado brasileiro autorizado a atuar em dis-

putas internacionais na Suprema Corte do Reino Unido, 
o especialista Frederico Singarajah será o palestrante 
do seminário sobre “Aspectos contemporâneos da me-
diação e arbitragem no Brasil e no Reino Unido”, dia 
14, às 17h30, no plenário do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), no Centro do Rio. Inscrições: www.
iabnacional.org.br/eventos ***  Oficina de Arte Susten-
tável, com a artista plástica Cida Mansur, ensinará a uti-
lização de materiais recicláveis para criar objetos deco-
rativos. Dia 15 de fevereiro, no Passeio Shopping *** O 
iFood tem um novo controller: Marcus Cardoso *** A 
Fiesp divulga nesta segunda-feira os resultados da pes-
quisa Rumos sobre desempenho da indústria no segundo 
semestre de 2018, o impacto dos resultados das eleições 
e perspectivas para 2019.

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2019 – SINDIB-RJ
A Presidente do Sindicato dos Bibliotecários no Estado do Rio de Janeiro, 
CNPJ nº 42.283.309/0001-86, com sede na Rua da Relação nº 49, sala 
201, Centro, Rio de Janeiro, CEP.: 20.231-110, para cumprimento do 
disposto no art. 605 da C.L.T., comunica os empregadores estabelecidos 
na sua base territorial de que deverão descontar dos salários de seus 
empregados, referente ao mês de março de 2019, a Contribuição Sindical, 
cujo valor está estabelecido no art. 582 da CLT e recolhê-la no mês de abril 
de 2019, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, sob pena 
de sua cobrança ser acrescida das cominações do artigo 600 da CLT, 
ficando desde já notificados os senhores empregados e empregadores, 
que a assembleia geral extraordinária realizada dia 01/02/2019 autorizou, 
prévia e expressamente o desconto da Contribuição Sindical de todos 
integrantes da categoria profissional, associados ou não, atendendo às 
formalidades exigidas nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

Luciana Manta. - Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA
A Confiance Medical Produtos Médicos S.A. - CNPJ 05.209.279/0001-31,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMAC, através do processo nº 14/200.485/2012, a renovação da Licença 
Municipal de Operação LMO nº 002467/2019  com validade de 31/01/2029 
para Fabricação e Manutenção de Equipamentos Eletromédicos e 
Eletroterapêuticos em substituição a Licença Municipal de Operação LMO 
nº 001185/2014.

COOPERATIVA DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS CHILE TÁXI LTDA
CNPJ nº 07. 457.066/0001-54 NIRE Nº. 3340004584-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa CHILE TÁXI no uso de suas atribuições 
e na forma da Lei 5.764/71 e do Estatuto Social, convoca os 
associados em dia com as suas obrigações sociais e estatutárias, 
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 16 de março de 2019, na Rua Senador Alencar, 157- 2º andar, São 
Cristovão, nesta cidade, em primeira convocação às 08:00 horas, 
com a presença de 2/3 dos  associados, em segunda convocação às 
09:00 horas, com presença de metade mais um dos associados e em 
terceira e última convocação às 10:00 horas, com a presença mínima 
de dez associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
I – Prestação de contas. II – Deliberação da destinação das sobras 
ou rateio das perdas. III – Eleição para conselho de Administração, 
conselho de Ética e conselho Fiscal. IV – Valor Pró-Labore. 
Paulo Roberto S. da Silva – Presidente da COOPERATIVA CHILE TÁXI

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 – NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, às 09:00 
horas, na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 
de Agosto, Duque de Caxias, CEP 25070-420, estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o aumento 
do capital social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão 
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento 
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso: 
o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia e o
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Guedes: estatais são ‘um ninho de corrupção’
Ministro 
defende ampla 
privatização por 
achar que elas 
‘não servem  
para nada’

Em tom forte o ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, voltou a defender nes-
ta sexta-feira o processo de 
privatização de estatais vin-
culadas ao governo federal. 
As empresas estatais são 
“um ninho de corrupção, e 
não servem para nada”, res-
saltou. Em palestra na sede 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), sobre a de-
sestatização do setor elétri-
co, Guedes disse as estatais 
não serão usadas para man-
ter “uma forma equivocada 
de fazer política”.

 “Nós temos que pensar 
também que a velha políti-
ca morreu. Nós não sabemos 
ainda qual é a nova, mas essa 
morreu. As estatais não vão 
mais alimentar uma forma 
equivocada de fazer política, 
esse excesso de gasto do go-
verno que corrompeu a demo-
cracia e travou o crescimento 
da economia,” argumentou.

Ao participar do seminá-
rio Desestatizações no Se-
tor Elétrico: Distribuidoras 
Federalizadas, o Papel do 

BNDES e Parceiros Insti-
tucionais, Guedes disse que 
o processo de privatização 
das distribuidoras da Eletro-
bras, levado a cabo no fim do 
ano passado, é um excelente 
exemplo que deve servir de 
referência para os próximos 
programas de privatizações.

Depois de ressaltar que 
as estatais não vão mais ali-
mentar essa fórmula equivo-
cada, que vigorou até recen-
temente, de fazer política, o 
ministro disse que esse mo-
delo atrasou o crescimento 
do país. “E a própria classe 
política já percebeu esse 
equívoco. E lá tem muita 
gente boa, gente séria, mas 
também tem gente que quer 
fazer bagunça”, afirmou 
Guedes. Na palestra, Gudes 
afirmou que a princípio era 
favorável à privatização de 
todas as estatais, mas que o 
presidente Jair Bolsonaro e 
os militares defendem a ma-
nutenção de algumas delas.

Previdência

O ministro da Economia 
também defendeu a reforma 
da Previdência, a principal 
pauta econômica do go-
verno. “Se formos analisar 
as contas hoje, o principal 
gasto é com a Previdência. 
Quebraram nossa Previdên-
cia num sistema de reparti-
ção condenado porque, an-
tes do Brasil envelhecer, o 
sistema já deu sinais de co-
lapso. Então, tem que fazer 
uma reforma.”

Segundo Guedes, o Estado 
está gastando muito com o 

Paulo Guedes: ‘Nós temos que pensar  
também que a velha política morreu’ 

Fabio Pozzebom/ABr.

sistema previdenciário, “que 
vai quebrar, que é uma fábri-
ca de desigualdade, promove 
privilégios, transfere renda 
de pobre para quem tem mais 
recursos”. O ministro criti-
cou os gastos do país com a 
dívida púbica, que, para ele, 
possibilitaria a reconstrução 
de uma Europa por ano.

“É a segunda grande des-
pesa pública: o Brasil re-
constrói uma Europa por ano 
só pagando juros sobre a dí-
vida interna. Não é razoável, 
tem que fazer uma operação 
de salvamento”, afirmou.

Como terceiro grande 
gasto do governo federal, 
Guedes citou a própria má-
quina pública do governo. 
“Dentro dessa máquina, 

uma série de empresas es-
tatais que não têm mais ca-
pacidade de investimento. 
Não têm mais recursos para 
investir, estão quebradas 
financeiramente, perdendo 
dinheiro, gerando dívida, às 
vezes ninhos de corrupção, 
empreguismo. Não investe 
e não deixa ninguém inves-
tir”, afirmou.

Para o ministro, esse 
modelo se esgotou. “Va-
mos ter que passar o filme 
ao contrário. Vamos ter que
segurar gastos por alguns 
anos, e eu gostaria que fos-
sem algumas décadas. Você 
não precisa cortar (custos), 
é só não deixar crescer. Não 
precisa ser traumático, é só 
exercer o controle.”

Caso Riocentro volta a ser discutido no STJ
Ministério Público 
denunciou seis 
pelo episódio, 
parado no 
Tribunal  
desde 2016

Um dos mais emblemáti-
cos crimes ocorridos durante 
a ditadura em sua fase final, 
o caso Riocentro voltou à 
pauta no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), onde o pro-
cesso foi parar em 2016. No 
dia 1º, o ministro Rogerio 
Schietti Cruz, relator, deci-
diu transformar um agravo 
de instrumento em recurso 
especial, que havia sido soli-
citado pelo Ministério Públi-

co Federal. Na prática, isso 
significa uma reabertura de 
debate, mas o caminho ainda 
será longo. O STJ terá agora 
de analisar o recurso.

Na noite de 30 de abril 
de 1981, vários artistas se 
apresentavam no Riocentro, 
um centro de convenções na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio de Janeiro. Era um 
show relativo ao Dia do Tra-
balho, promovido pelo Cen-
tro Brasil Democrático (Ce-
brade). No estacionamento, 
dentro de um Puma, o sar-
gento Guilherme Pereira do 
Rosário e o capitão Wilson 
Dias Machado – do DOI-Co-
di do Rio – portavam bom-
bas que seriam colocadas no 
local, mas uma delas explo-
diu antes do tempo, matando 
o sargento e ferindo o capi-
tão. Uma segunda bomba 
explodiu na casa de força do 
local. O plano seria respon-
sabilizar grupos de esquerda 

pelo atentado, retardando o 
processo de “abertura políti-
ca” em andamento.

Em maio de 2016, a 6ª 
Vara Federal Criminal do Rio 
decidiu abrir processo para 
julgar a conduta dos réus. 
Dois meses depois, o Tribu-
nal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2) concedeu ha-
beas corpus a quatro oficiais 
listados pelo MPF, incluindo 
o hoje coronel reformado 
Wilson Machado. Os outros 
são os generais Edson Sá 
Rocha e Nilton Cerqueira e o 
major Divany Barros. Há ain-
da outros dois réus: o general 
reformado Newton Cruz e o 
delegado Cláudio Guerra.

A defesa dos oficiais na 
1ª Turma do TRF2 susten-
tava que o arquivamento do 
inquérito pela Justiça Militar 
equivaleria a um julgamento 
definitivo (“coisa julgada”) 
e que os crimes denuncia-
dos estavam contemplados 

pela Lei da Anistia, de 1979. 
Com argumentos diferentes, 
dois dos três desembarga-
dores votaram no sentido de 
que crimes contra a huma-
nidade não prescrevem. Ao 
conceder habeas corpus, o 
tribunal impediu a tramita-
ção do processo, no chama-
do “trancamento”, contra o 
qual o MPF recorreu.

“Nesse caso, temos a 
oportunidade de dizer se a 
sociedade brasileira tolera 
ou não genocídios, massa-
cres e outros crimes contra 
a humanidade”, disse na 
ocasião o procurador regio-
nal da República Rogério 
Nascimento. “O costume 
internacional, a ONU, a Cor-
te Interamericana de Direi-
tos Humanos não toleram”, 
acrescentou, lembrando que 
as Nações Unidas reconhe-
cem imprescritibilidade de 
crimes de lesa-humanidade 
desde sua fundação.

Previdência de 
militar na reforma

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse hoje 
(8), na capital paulista, que as 
mudanças nas regras previ-
denciárias dos militares irão 
tramitar junto com a reforma 
do sistema previdenciário 
geral. “É um numa semana, 

outro na outra ou na mesma 
semana”, declarou após par-
ticipar de reunião com o go-
vernador João Doria.

Gasolina: preço 
variou 70,6%

Com os já perceptíveis va-
lores mais elevados da gasoli-
na, o primeiro mês do ano re-
gistrou uma variação no preço 

do combustível de 70,6% no 
Brasil, de acordo com levan-
tamento realizado pela Vale-
Card, empresa especializada 
em soluções de gestão de fro-
tas. Os postos credenciados 
à marca espalhados pelo país 
apresentaram, em janeiro, pre-
ços que iam de R$ 4,19 a R$ 
7,15 por litro - sendo o primei-
ro em diferentes estados, como 
SP, Pernambuco, Paraná e Bra-
sília e Fernando de Noronha. 

IPCA subiu  
0,32% em janeiro

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu 0,32% em ja-
neiro, acima dos 0,15% de 
dezembro. Em janeiro de 
2018, o índice tinha sido de 
0,29%. O IPCA acumulado 
em 12 meses ficou em 3,78%, 
pouco acima dos 3,75%.
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POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 34ª, 35ª e 36ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 34ª, 35ª e 36ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 13h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 37ª, 38ª e 39ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 37ª, 38ª e 39ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 15h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 44ª, 45ª e 46ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 44ª, 45ª e 46ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 10h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 47ª, 48ª e 49ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 47ª, 48ª e 49ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 13h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 50ª, 51ª e 52ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 50ª, 51ª e 52ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 15h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebí-
veis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de 
emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 55ª Série de sua 1ª Emis-
são (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respectivo Termo de 
Securitização de Créditos da 55ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os investidores dos 
CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada em 1ª convocação no dia 
26 de fevereiro de 2019, às 17h00, na Avenida Ataulfo de Paiva 204 – 10º andar, 
Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar a substituição do atual 
Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédito Imobiliário Ltda., inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme contrato de prestação de 
serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando todos os atos praticados 
pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação de assessores legais para 
a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os investidores dos CRI deverão se 
apresentar na data, horário e local acima indicados, portando os documentos que 
comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles que se fizerem representar 
por procuração deverão entregar o instrumento de mandato com poderes espe-
cíficos para representação na assembleia geral objeto desta convocação, devi-
damente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente Fiduciário, loca-
lizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Genéve), salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de representação 
para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores 
informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 31ª, 32ª e 33ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 31ª, 32ª e 33ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 10h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

Governo derruba tarifas de importação  
do leite e ameaça equilíbrio do setor

Empresas do Simples devem 
se cadastrar até 9 de abril

Mercedes-Benz aumenta em 70% as vendas da Linha Sprinter

Esse terceiro grupo do 
eSocial é formado ainda 
por empregadores pessoas 
físicas (exceto domésticos) 
, produtores rurais pessoas 
físicas e entidades sem fins 
lucrativos

As empresas optantes 
pelo Simples Nacional de-
vem realizar o cadastramen-
to no eSocial até 9 de abril 
de 2019. Esse terceiro grupo 
também é formado por em-
pregadores pessoas físicas 
(exceto domésticos), produ-
tores rurais pessoas físicas 
e entidades sem fins lucra-
tivos. As demais entidades 
empresariais, com fatura-
mento no ano de 2016 de até 
R$ 78 milhões, fazem parte 
do segundo grupo, que tam-
bém está em processo de im-
plantação do eSocial.

Para o processo de migra-
ção para o sistema do eSocial 
foram definidos quatro gru-
pos de empresas. Cada grupo 
tem quatro fases para a trans-
missão eletrônica de dados. 
A primeira fase é destinada 
à comunicação dos eventos 
de tabela e dos cadastros do 
empregador. A segunda eta-
pa engloba os eventos não 
periódicos, ou seja, o envio 
de dados dos trabalhadores e 
seus vínculos com a empre-
sa. A terceira fase compre-
ende os eventos periódicos: 
informações sobre a folha de 
pagamento. Na última fase 

são exigidas informações re-
lativas à segurança e à saúde 
dos trabalhadores.

O grupo das empresas op-
tantes pelo Simples Nacional 
será o terceiro grupo a mi-
grar totalmente para o siste-
ma do eSocial. A conclusão 
da inserção do primeiro gru-
po envolveu 13.115 maiores 
empresas do país, que já es-
tão transmitindo os eventos 
para o eSocial, com exceção 
das informações referentes à  
Saúde e Segurança do Tra-
balho (SST), que deverão ser 
enviadas a partir de julho de 
2019. Já o segundo grupo se 
encontra na terceira fase do 
cronograma, com envio de 
suas folhas de pagamento ao 
eSocial desde a competência 
janeiro de 2019. 

Para classificação no se-
gundo ou no terceiro grupo, 
o eSocial verificará a situa-
ção de opção pelo Simples 
Nacional em 1º de julho de 
2018. Empresas constituí-
das após essa data com op-
ção pelo Simples Nacional 
também entrarão no terceiro 
grupo. Já os órgãos públicos 
e as organizações internacio-
nais começarão a transmitir 
seus primeiros eventos em 
janeiro de 2020. O atual ca-
lendário foi estipulado pelo 
Comitê Diretivo do eSocial 
na Resolução CDES nº 05 
, que alterou a Resolução 
CDES nº 02.

MUSICAL ‘REZA’ - A Arena do Sesc Copacabana rece-
be até o dia 24 de fevereiro, a estreia nacional do espetáculo 
Reza, livre adaptação de Carmen Luz para teatro, negro e mu-
sical, do conto Reza de Mãe, do escritor paulistano Allan da 
Rosa. Com elenco formado pela Orquestra de Pretos Novos, 
a peça narra a saga urbana de três diferentes mulheres negras 
chamadas Pérolas, moradoras da periferia carioca, para sobre-
viver, criar e proteger seus filhos. A trilha sonora tocada ao 
vivo atravessa vários gêneros, do jazz ao afro. A respeito do 
conceito de Reza, a diretora Carmen Luz, que também assina 
a adaptação, nos revela que “Reza é uma perspectiva, onde as 
imagens, a fala e a escuta constituem rezas, ou seja, formas 
de relacionamento com a precariedade de nossa existência. 
Uma perspectiva aberta à instabilidade, ao diálogo e ao desejo 
permanente de comunicar outras epistemologias, diferentes 
sensibilidades, modos de ser, modos de estar e falar, modos 
de viver presentes na vida negra periférica.” Local: Arena do 
Sesc Copacabana - Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana, 
Rio de Janeiro.

CREATIVE FRAMEWORK - Estão abertas as inscri-
ções gratuitas para o Creative Framework, que acontece no 
dia 13 de fevereiro (quarta-feira), às 19h, na Rua Conde de 
Lages, 44, Sala 1311 – Glória. Promovido pelo especialista 
em Liderança Criativa da Addtech (empresa especializada em 
Transformação Ágil), Vitor Mattoso, o evento sobre criativi-
dade foi desenvolvido para ensinar profissionais de qualquer 
setor uma forma totalmente inovadora de transformar boas 
ideias em ótimos negócios. Durante o treinamento serão abor-
dados assuntos como posicionamento profissional, a Fórmula 
da Criatividade, tomada de decisão e liderança criativa, que 
são resultados de dez anos de muita pesquisa, estudo e prin-
cipalmente prática desenvolvendo soluções inovadoras. Para 
participar é preciso levar duas latas de leite Nan, que serão 
doadas para instituições sociais e se inscrever pelo site: www.
treinamentos.addtech.com.br

Decisão permite 
que o leite em 
pó europeu 
inviabilize 
produção do país

O Brasil extinguiu as ta-
rifas antidumping que impu-
nha à importação de leite da 
União Europeia e da Nova 
Zelândia. Essas tarifas exis-
tem desde 2001 e tinham de 
ser renovadas agora, até o 
dia 6 de fevereiro. A ordem é 
do Ministério da Economia.

O Brasil impôs essas me-
didas, com o aval da Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC), porque o setor lei-
teiro recebe uma montanha 
de subsídios governamentais 
na União Europeia e, em me-
nor grau, na Nova Zelândia.

Essas tarifas eram de 
3,9% para a Nova Zelândia 
e de 14,8% para a União Eu-
ropeia. Ao se somar essas 
tarifas compensatórias de 
dumping ao imposto de im-
portação de 28%, a alíquota 
total para se importar leite 
da Europa era de 42,8% de 
imposto e para a Nova Ze-
lândia, de 31,9%.

Quando o Brasil impôs, se-
guindo as regras da OMC, as 

medidas antidumping às im-
portações de leite, o Brasil não 
tinha autossuficiência nessa 
produção, pois o leite europeu, 
dados os imensos subsídios 
conferidos a essa produção na 
Europa, chegava aqui muito 
barato, inviabilizando parcial-
mente a produção nacional.

Entretanto, graças em 
grande parte a essas medi-
das, o Brasil tornou-se au-
tossuficiente em leite nos 
anos subsequentes. Agora, 
todo esse esforço em prol da 
produção nacional poderá 
ser desperdiçado.

A preocupação dos produ-
tores brasileiros é com os eu-
ropeus, que têm cerca de 250 
mil toneladas de leite em pó 

estocadas, sem expectativas 
de comercialização. Segundo 
a Confederação Nacional da 
Agricultura, “o grande pro-
blema da Europa é que ela 
subsidia violentamente a sua 
produção e a sua exportação. 
Concorrer com o leite da Eu-
ropa significa competir com 
o tesouro da comunidade eu-
ropeia”.

Com essa decisão antina-
cional, corre-se o sério ris-
co de o mercado brasileiro 
ser inundado com leite em 
pó europeu subsidiado, o 
que inviabilizaria parte da 
produção nacional, com o 
Brasil perdendo a sua recém 
conquistada autossuficiência 
na produção leiteira.

A Mercedes-Benz inicia 
2019 com um excelente de-
sempenho de vendas da Li-
nha Sprinter de veículos co-
merciais leves, formada por 
furgões e chassis com cabina 
para transporte de cargas e 
também por vans de passa-
geiros. Ao longo de janeiro, 
foram emplacadas 978 uni-
dades no país, o que signi-
fica crescimento de 70% no 
volume de vendas em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
anterior. Isso reafirma a lide-
rança do segmento entre 3,5 
e 5 toneladas de PBT com 
quase 40% de participação 
de mercado, três pontos per-
centuais a mais em relação 
aos 36% do final de 2018.

“Demandas como distri-
buição urbana, e-commerce, 
ambulância, turismo e trans-
porte executivo vêm puxan-
do as vendas da Sprinter des-

de o ano passado e a expec-
tativa é que essas aplicações 
sigam aquecidas em 2019”, 
ressalta Jefferson Ferrarez, 
diretor de Vendas e Marke-
ting Vans da Mercedes-Benz 
do Brasil. “A liderança em 
janeiro reafirma o êxito da 
nossa estratégia comercial, 
que busca entregar ao clien-
te da Sprinter muito mais do 
que um produto diferencia-
do. Em 2018, demos um sal-
to expressivo ao lançar, por 
exemplo, os planos de ma-
nutenção básico e completo 
do Mercedes-Benz Service 
Care, que trouxe redução 
média de 40% no custo de 
serviço para os clientes”.

O Mercedes-Benz Ser-
vice Care foi customizado 
para clientes de veículos co-
merciais leves, com suporte 
dedicado na área de Peças 
e Serviços da Fábrica e dos 

Concessionários. Com esse 
novo foco e formatação, os 
clientes começaram a per-
ceber as vantagens, como a 
previsibilidade e a redução 
de custos operacionais, além 
da prestação de serviços na 
Rede, com peças e mão de 
obra especializada.

“Logo no primeiro ano 
do Mercedes-Benz Service 
Care, comercializamos 860 
planos, cerca de 25% a mais 
em relação aos 690 planos da 
modalidade anterior. Este re-
sultado de 2018 corresponde 
a cerca de 10% do volume de 
8.300 Sprinter emplacadas no 
ano. Para 2019, esperamos au-
mentar significativamente as 
vendas do Service Care, que 
oferece soluções para frotistas 
e autônomos”, diz Jefferson.

Na avaliação do desempe-
nho comercial da Linha Sprin-
ter em janeiro, o executivo 

destaca as vendas de chassis 
com cabina. No mês, foram 
emplacadas 115 unidades. 
Isso significa um crescimento 
de cerca de 40% em relação a 
dezembro (83 unidades) e pra-
ticamente o dobro em relação 
a janeiro do ano passado (58 
unidades). Entre os fatores 
que alavancaram as vendas do 
veículo destaca-se a atrativa 
oferta para o chassi Sprinter 
Street 313 CDI, com taxa zero 
ao mês, entrada e saldo em 12 
vezes, válida em janeiro e que 
vai até o fim deste mês de fe-
vereiro.

A marca inicia 2019 com 
liderança destacada nas ven-
das de vans de passageiros. 
São 513 unidades emplaca-
das e 66% de participação. 
No segmento de furgões, são 
350 modelos Sprinter e 27% 
de market share, ocupando a 
segunda colocação.
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Estado mínimo
Durante o processo eleitoral em que o Brasil se dividiu 

entre petistas, bolsonaristas e aqueles que não queriam 
pender para nenhum dos lados, a discussão econômica se 
perdeu. Ao acusarem os primeiros de serem “comunistas”, 
os segundos de “liberais” e o terceiro de indecisos, se es-
queceu que a questão não era entre Marx e Smith, mas 
entre Smith e Keynes. O que se impõe como cerne de tudo 
é o papel e o tamanho do Estado. Precisamos de um Es-
tado centralizador ou mínimo? A resposta, é nem um nem 
outro. Extremos geram desequilíbrios, e desequilíbrios 
geram crises posteriores.

Quando se fala do tamanho do Estado, é preciso anal-
isar primeiramente a situação econômica do país. No caso 
do Brasil, há uma nação ainda em desenvolvimento, fra-
ca regulação e com deficiências graves, seja na área da 
infraestrutura, seja na péssima distribuição de renda. A 
história brasileira sempre foi marcada pelo forte papel do 
Estado. Desde os remotos tempos de Vargas, que criou as 
grandes estatais como Telebras, Eletrobras, CSN, Vale e 
Petrobras, só para citar algumas, ao Governo Dilma que 
marcava sua presença na intervenção de todas as formas 
possíveis.

Pós era das privatizações tucanas e a busca de um Es-
tado menor com superávit primário, a primeira fase pe-
tista foi marcada pelo continuísmo, algo que se rompeu 
pós-crise mundial de 2008. Para enfrentar a “marolinha”, 
Lula aumentou crédito, estimulou o consumo, reduziu im-
postos, e a economia brasileira saiu sem muitos ferimen-
tos. A política bem à moda keynesiana, e, veja bem, nada 
marxista, funcionou. O PIB deu uma pequena derrapada 
em 2009 e voltou a crescer com força em 2010.

Mas, como manda o receituário médico e o próprio 
keynesianismo moderno, quando o paciente está bem, é 
hora de interromper o tratamento. O contrário, no entanto, 
aconteceu. Dilma aprofundou a intervenção estatal, via 
expansão fiscal e monetária, crédito subsidiado via bancos 
públicos, ampliou subsídios, elevou os investimentos das 
estatais a custas de endividamento, reduziu ainda mais os 
impostos e por aí vai. É óbvio que isso não se sustenta 
no médio-longo prazo, mas faz o povo e os empresários 
felizes no curto, o que a levou a reeleição.

O “PIB imaginário”, criado a partir de políticas públi-
cas intervencionistas e insustentáveis, que levaram a eco-
nomia brasileira a crescer acima da sua tendência natural, 
precisava ser devolvido em algum momento. Daí vem a 
última crise econômica, não por acaso, a mais grave da 
história brasileira. A economia cobra seu preço. A crise 
provocada pela gastança do Estado em excesso levou o 
lado real à bancarrota: aumento do desemprego, queda 
do consumo e investimentos e  ao retrocesso do PIB para 
meados de 2011.

E agora? Saiu o vermelho do poder, afastou-se o “fan-
tasma comunista”, expressão que faz Marx se revirar no 
túmulo, o desequilíbrio se resolve e a economia volta 
aos trilhos? A resposta também é dúbia: sim para o curto 
prazo, mas, de novo, pagaremos no médio-longo. O novo 
governo assume com a bandeira liberal dos clássicos. O 
Estado é mínimo, assim, quanto menor sua postura como 
“pai”, melhor. Este posicionamento abrange privatizações, 
que não podem ser tratadas levianamente, vide a Vale, 
redução de direitos como a Previdência Social, discussões 
sobre os direitos dos trabalhadores etc... Hum, flexibiliza-
ção, digamos...

No estilo cada um por si, o governo quer movimentar a 
economia. Ao retirar, por exemplo, onerações da folha de 
pagamentos dos funcionários, as empresas empregam mais, 
o que leva ao aumento dos investimentos e novas contrata-
ções. Menos custos, mais vendas, mais emprego, mais inves-
timentos... A engrenagem clássica funciona e bem no curto 
prazo. No entanto, no médio-longo prazo, o poder aquisitivo 
dos trabalhadores cai, e aí lembra-se de Marx com a mais-
valia, o consumo cai, a la crise de 1929, como os EUA bem 
aprenderam, a economia vai pro buraco.

Eletrobras: modelo de capitalização pode sair até março
O governo deve ter mais 

definições sobre o modelo 
de capitalização da Eletro-
bras até o final deste mês ou 
no início de março, afirmou 
nesta sexta-feira o presiden-
te da elétrica estatal, Wilson 
Ferreira Jr., ao destacar ser 
essencial para o avanço do 
processo que o Ministério 
de Minas e Energia chegue 
à uma solução para a longa 
disputa judicial em anda-
mento no setor sobre o risco 
hidrológico na operação de 
hidrelétricas.

Segundo ele, o mais pro-
vável é que a operação de ca-
pitalização seja efetivada em 
2020. “Estamos falando em 
alguma coisa no começo do 
ano que vem”, disse Ferreira 
a jornalistas, após participar 

de evento do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES) sobre desestatizações 
no setor elétrico. 

Plano Diretor

O Plano Diretor de Ne-
gócios e Gestão (PDNG) da 
Eletrobras - anunciado em 
26 de dezembro - para o pe-
ríodo de 2019 a 2023 previu 
investimentos de R$ 30,2 bi-
lhões. A companhia também 
ambicionava concluir, até o 
final de 2019, o programa de 
desinvestimentos em ativos 
e participações consideradas 
não estratégicas.

No final de dezembro foi 
realizada a venda da sexta e 
última distribuidora da Eletro-

bras, a alagoana Ceal. O fato 
marcou a saída da estatal do 
segmento de distribuição.

Em janeiro de 2018, o en-
tão presidente Michel Temer 
encaminhou ao Congresso 
Nacional um projeto segun-
do o qual a privatização da 
empresa se daria por um pro-
cesso de capitalização, até 
que as ações da União fos-
sem pulverizadas, tornando-
a sócia minoritária da empre-
sa, com menos de 50%. Com 
isso, a Eletrobras passaria a 
ter capital majoritariamente 
privado. Sobre esse arranjo 
nada foi informado. O que 
vem sendo dito desde o mês 
passado   que o governo ain-
da estaria discutindo como 
implementar isso da melhor 
forma possível.

O próprio Ferreira Jr. Já 
chegou a defender a capitali-
zação da empresa, ao afirmar 
que a privatização da estatal 
é necessária para a retomada 
de investimentos da compa-
nhia. “O processo de capita-
lização é necessário; o pró-
ximo passo da Eletrobras é 
o da capitalização”, disse ele 
no início de janeiro.

O Plano Diretor da Ele-
trobras prevê um aporte de 
R$ 17 bilhões em geração 
no período, enquanto R$ 
9,5 bilhões serão usados em 
projetos de transmissão e R$ 
1,7 bilhão em infraestrutura 
e outros itens. A companhia 
pretende também investir 
quase R$ 2 bilhões em socie-
dades de propósito específi-
co (SPEs).

ARBITRAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ nº 06.186.053/0001-25 – RCPJ nº 260334 (“Sociedade”)

Ata da Reunião de Sócios. Data: 01/03/2018. Local: na sede, à Praça San-
tos Dumont, 70, Gávea, CEP 22470-060. Presença: totalidade dos sócios, 
dispensando convocação. Ordem do Dia: Deliberar a redução de capital 
social na forma do art. 1.082, II, do Código Civil. Deliberações por unanimi-
dade: Aprovada a redução do capital social, por considera-lo excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, de R$ 276.778,00 para R$ 10.000,00, me-
diante a diminuição proporcional da participação dos atuais sócios e resti-
tuição do valor correspondente das quotas, no valor total de R$ 266.778,00, 
para pagamento aos mesmos, em moeda corrente nacional, na proporção 
de suas participações. Após o decurso de prazo previsto em Lei, nos termos 
do art. 1.084, §3º, do Código Civil, os sócios promoverão a alteração do 
Contrato Social consignando a nova composição do capital social da So-
ciedade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavra-
da a presente Ata e assinada pela totalidade dos sócios presentes, a qual 
será publicada na forma do art. 1.084, §1º, do Código Civil, para que se 
produzam os devidos efeitos legais. RJ, 01/03/2018. Sócios: Antonio Pedro 
Marcondes Ferraz, Marcos Mauricio da Rocha Pereira Leite, Patrícia Cottet 
Didiano, Marayl Henrique Moraes Bousquat, Fernanda Brum Marques, Lu-
ciane Gomes de Ornelas Chaves e Danilo Luiz Telles.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA COOPAMAR TÁXI LTDA

CNPJ/MF: 03.487.686/0001-85 – NIRE N° 3340003422-8
EM  23/03/2019

O Presidente da Cooperativa Coopamar Táxi no exercício de suas 
atribuições convoca seus associados em dia com suas obrigações sociais e 
estatutárias, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada 
no dia 23/03/2019  na Rua Senador Alencar, 157 – São Cristóvão – RJ. Com 
Primeira convocação às 08:00h, com a presença de 2/3 dos associados, com 
segunda convocação às 09:00h, com a presença de metade mais um dos 
associados e em terceira e última convocação às 10:00h com a presença de 
um mínimo de 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1 - Prestação de Contas do Exercício do ano de 2018. Apresentação
de relatório de gestão do órgão de Administração, acompanhado do parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão;  b) Balanço 
Patrimonial;  c) Demonstrativo das Sobras e Perdas Apuradas; d) Destinação 
das Sobras ou Rateios das Perdas Apuradas. 2 – Eleição dos Membros do 
Conselho de Administração, Eleição dos Membros do Conselho de Ética 
e Disciplina 3(três) Membros, sendo todos Titulares, Eleição do Conselho 
Fiscal 3(três) Membros Titulares e 3(três) Membros Suplentes. 3 -  Eleição 
de um Delegado para representação junto à CCRJ. Somente poderão se 
inscrever candidatos para os cargos citados, os Associados Adimplentes.  
A Cooperativa possui 43 associados. Somente os adimplentes nesta data 
poderão exercer os seus direitos sociais. RJ, 13 de fevereiro de 2019.

Marco Antônio Gonçalves Rosa
Presidente da Coopamar Táxi Ltda.

Bradesco deve elevar capital em R$ 8 bi
Objetivo é 
aumentar a 
liquidez das  
ações no mercado

O conselho de adminis-
tração do Bradesco registrou 
proposta para elevar o capi-
tal do banco em R$ 8 bilhões 
com bonificação de ações na 
proporção de 2 novos papeis 
para cada 10 detidos pelos 
investidores.

Segundo informação con-
firmada pelo banco nesta 
sexta-feira, o objetivo da 
operação é aumentar a liqui-

dez das ações no mercado 
e “adequação do saldo das 
reservas de lucros frente aos 
limites legais”.

O banco ainda vai manter 
distribuição de juros sobre 
capital próprio mensais em 
0,017249826 real por ação 
ordinária e 0,018974809 por 
ação preferencial. “Dessa 
forma, o montante global 
pago mensalmente aos acio-
nistas será incrementado em 
20%, após a inclusão das 
novas ações nas suas posi-
ções.”

O maior banco privado do 
país também informou que o 
custo das ações bonificadas 
será de R$ 5,952506650 por 
ação.

Em 31 de janeiro, o Bra-

desco divulgou balanço do 
quarto trimestre, mostrando 
um lucro líquido de R$ 5,83 
bilhões, alta de 19,9% sobre 
o ano anterior e acima da 
expectativa média de analis-
tas, de R$ 5,526 bilhões. Na 
análise ano a ano, o lucro lí-
quido foi de R$ 21,6 bilhões, 
expansão de 13,4%.

O lucro líquido da Brades-
co Seguros no 4º trimestre 
foi de R$1,8 bilhão, aumento
de 21,9% em relação ao tri-
mestre anterior e 26,7% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior. No ano de 
2018, o resultado de segu-
ros do Bradesco somou R$ 
7,838 bilhões, incremento de 
15,4% ante 2017, quando foi 
de R$ 6,792 bilhões.

Plano de metas

O banco anunciou metas 
mais agressivas para 2019 
e disse que tem interesse 
por ativos que possam ser 
privatizados. O Bradesco 
fixou uma meta de cresci-
mento de 9 a 13% em 2019, 
após expansão de 7,8% em 
2018.

O presidente-executivo 
do banco, Octavio de Lazari 
Junior, disse na coletiva de 
imprensa de apresentação do 
balanço que pretende fechar 
até 100 agências em 2019, 
reduzindo o ritmo do ano 
passado, dadas as expecta-
tivas de mais demanda por 
empréstimos em uma econo-
mia em recuperação. 

Lucro da Renner ultrapassa R$ 1 bilhão em 2018
Ações da empresa 
avançaram cerca 
de 2,5% em 2019 
e 21% em 2018

A varejista de moda Lo-
jas Renner conseguiu apu-
rar em 2018 lucro de R$ 
1,02 bilhão, superando em 
39,2% o resultado de um 
ano antes, com alta de 2,5 
pontos percentuais na mar-
gem líquida, para 13,6%. 
“Foi um ano com períodos 
bastante distintos... Tivemos 
um primeiro semestre bas-
tante desafiador, com a gre-
ve de caminhoneiros, Copa 
do Mundo e clima não tão 
favorável, mas recuperamos 
nível de vendas quando en-
tramos com primavera verão 
no segundo semestre”, expli-
cou o diretor financeiro e de 
relações com investidores da 
Lojas Renner, Laurence Go-
mes, na teleconferência de 
resultados nesta sexta-feira.

O montante alcançado 
foi o primeiro na história da 
marca. O avanço de dois dí-
gitos na receita e maior con-
trole de despesas ajudou a 
empresa alcançar o feito. Em 
31 dezembro de 2018, o en-
dividamento líquido da com-

panhia foi 23,4% inferior ao 
apresentado em 2017, como 
consequência do aumento da 
geração de caixa dos últimos 
12 meses.

A saúde financeira da 
Renner pode ser observada 
na bolsa. Suas ações já subi-
ram cerca de 2,5% em 2019. 
Somente em 2018, a alta foi 
de mais de 21%. “Tivemos 
planejamento específico 
para esse alto verão e para o 
Carnaval também. Teremos 
cápsulas de coleção espe-
cíficas e voltadas para esse 
período e vemos bom fluxo 
e manutenção do ritmo que 
vínhamos tendo no fim do 
ano passado”, disse Gomes.

Segundo o executivo, as 
condições macroeconômicas 
já se mostram mais favorá-
veis, mas ainda há um certo 
grau de incerteza em rela-
ção ao ritmo de andamento 
de reformas importantes, o 
que certamente terá reflexo 
na confiança de empresários 
e consumidores. A Renner 
informou que observou um 
ritmo de vendas e fluxo de 
visitantes nas primeiras se-
manas de 2019 semelhantes 
ao do quarto trimestre.

Nem tudo foi só avanço 
no balanço da varejista. No 
quesito investimentos, por 
exemplo, houve redução. Os 
investimentos caíram 2,8% 
em relação ao último trimes-

tre de 2017, para R$ 223,8 
milhões, dos quais 57,5% 
foram destinados à abertura 
de 19 novas lojas e remode-
lações.

Quarto trimestre

No quarto trimestre, o lu-
cro líquido da Lojas Renner 
subiu 32,5% sobre o mesmo 
período de 2017, para R$ 
439,8 milhões, acima da mé-
dia de previsões de analistas 
compilada pela Refinitiv, de 
R$ 434,02 milhões.

A receita líquida trimes-
tral avançou 16,8% ano a 
ano, para R$ 2,595 bilhões, 
elevando o faturamento anu-
al para R$ 7,485 bilhões. 
No conceito mesmas lojas, 
houve expansão de 12% no 
quarto trimestre e de 7,4% 
em 2018.

Ao final do mês de de-
zembro, a Companhia atin-
giu a marca de 30,6 milhões 
de cartões emitidos, que 
representaram 43,6% das 
vendas de mercadorias do 
4T18, ante 44,3% no mesmo 
trimestre do ano anterior. A 
menor participação refere-se 
ao comportamento do clien-
te, ainda cauteloso quanto 
ao parcelamento de compras 
com juros.

O desempenho operacio-
nal medido pelo lucro antes 
de juros, impostos, depre-

ciação e amortização (Ebi-
tda) ajustado total somou 
R$ 742,7 milhões entre se-
tembro e dezembro, alta de 
23,1% na comparação com o 
quarto trimestre de 2017.

Segundo informações do 
balanço, a maior geração de 
caixa e o cenário de juros mais 
baixos permitiu à Lojas Ren-
ner reduzir o endividamento 
líquido para R$ 505,3 milhões 
ao fim de dezembro, de R$ 
659,8 milhões um ano atrás.

A Renner terminou 2018 
com um total de 354 lojas, 
incluindo sete no Uruguai. 
No fim de janeiro, a Lojas 
Renner anunciou planos 
de expansão para a Argen-
tina, onde abrirá três lojas 
no segundo semestre de 
2019 em Buenos Aires e 
Córdoba. “É um mercado 
volátil, mas nossas deci-
sões são de longo prazo e 
vamos entrar com apenas 
três lojas, então o risco é 
mitigado”, explicou Go-
mes ao ser questionado 
sobre a fragilidade da eco-
nomia argentina.

Sobre o peso do comércio 
eletrônico na totalidade da 
receita a empresa somente 
informou que o crescimento 
da plataforma lançada em 
2010 foi cinco vezes supe-
rior à taxa do vestuário no 
mercado online no Brasil em 
2018.

Ações da Vale serão retiradas do 
índice de sustentabilidade da B3

Na próxima terça-feira a 
operadora da bolsa de valo-
res de São Paulo, B3, exclui-
rá a ação da mineradora Vale 
do seu Índice de Sustentabi-
lidade Empresarial (ISE). A 
informação foi confirmada 
nesta sexta-feira, mas a de-
cisão foi tomada na véspe-
ra. Segundo a B3, a decisão 
“não deve ser tomada como 
pré-julgamento das respon-
sabilidades da companhia”.

Desde o desastre do rom-
pimento de barragem de re-
jeitos da empresa em Bruma-
dinho (MG), que até agora 
registra saldo de 157 mortos 
e 182 desaparecidos, a ima-

gem da empresa vem sofren-
do um enorme desgaste. 

A exclusão da empresa do 
índice ocorreu porque as re-
gras da carteira do indicador 
estabelecem que “serão ex-
cluídos os ativos que forem de 
emissão de uma empresa cujo 
desempenho de sustentabilida-
de, no entendimento do CISE, 
tenha sido significativamente 
alterado em função de algum 
acontecimento ocorrido du-
rante a vigência da carteira”. A 
decisão foi tomada na quinta-
feira (7) e, segundo a B3, “não 
deve ser tomada como pré-
julgamento das responsabili-
dades da companhia”.

Medo de guerra comercial  
mexe com bolsas na Europa

Os principais índices acio-
nários europeus caíram nesta 
sexta-feira e encerraram a série 
de cinco semanas de ganhos. O 
principal motivador foi o medo 
da uma desaceleração econômi-
ca na Zona do Euro e o potencial 
risco de uma guerra comercial em 
larga escala entre Estados Unidos 
e China. Os investidores se mos-
traram decepcionados com resul-
tados trimestrais de algumas das 
principais companhias da região.

O índice FTSEurofirst 
300 caiu 0,5%, a 1.410 pon-
tos, enquanto o índice pan-
europeu STOXX 600 per-
deu 0,56%, a 358 pontos. As 
perdas aumentaram depois 
que Wall Street abriu no ver-
melho, lançando mais peso 

sobre o rali que havia impul-
sionado os mercados desde 
pouco depois do Natal.

Os mercados foram afetados 
na quinta-feira pela afirmação 
do presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, de que não 
planeja se reunir com o presi-
dente chinês, Xi Jinping, antes 
do prazo de 1º de março para 
alcançar um acordo comercial. 
Preocupações com o crescimen-
to na Europa também aumen-
taram depois que a Comissão 
Europeia reduziu estimativas de 
expansão do bloco. Entre as de-
cepções do dia, a belga Umico-
re perdeu 7,3% depois de dizer 
que o crescimento de 2019 será 
afetado pela demanda fraca em 
carros e eletrônicos.
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Inteligência artificial dita novas regras nas empresas
O setor bancário 
é um dos mais 
representativos 
usuários

No Brasil, existem empre-
sas que se dedicam exclusi-
vamente a criar ou aplicar 
soluções de inteligência ar-
tificial (IA) para aumentar a 
eficiência e competitividade 
em setores como seguros, 
marketing digital, varejo, 
agronegócios, educação, 
saúde, legislação, transpor-
tes e serviços financeiros. Da 
parte das empresas que pas-
sam a utilizar a inteligência 
artificial o que acontece no 
processo de uso é o aumento 
gradual da eficiência opera-
cional e inovação em novos 
produtos e serviços.

Trazendo para a vida real 
são várias as aplicações da 
IA no dia-a-dia: em progra-
mas de computador, em apli-
cativos de segurança para 
sistemas informacionais, na 
robótica (robôs auxiliares), 
em dispositivos para reco-
nhecimento de escrita à mão 
e reconhecimento de voz, em 
programas de diagnósticos 
médicos e muitas outras.

No relatório A Nova Físi-
ca dos Serviços Financeiros 
que acaba de ser lançado 
pela Deloitte, em parceria 
com o Fórum Econômico 
Mundial (WEF), é abordado 
como a IA está modificando 
o relacionamento das em-
presas com os seus públi-
cos estratégicos. O relatório 
foi produzido em agosto 
de 2018 e foram realizadas 
mais de 200 entrevistas com 
principais líderes e executi-

vos de organizações globais, 
incluindo os segmentos dos 
serviços financeiros e de tec-
nologia.

Um dos fatores mais re-
levantes da aplicação da IA 
é auxiliar as companhias na 
prevenção de fraudes. Isso 
porque as soluções por meio 
de análise de dados compar-
tilhados aumentam a preci-
são e o desempenho na bus-
ca por segurança do sistema 
financeiro.

O setor bancário, por 
exemplo, é um dos mais re-
presentativos usuários e usa 
a tecnologia de inteligência 
artificial para detectar e evi-
tar ações fraudulentas. Isso 
acontece da seguinte forma 
nesse setor: o software de IA 
recebe uma amostra muito 
grande de dados que inclui 
as ações fraudulentas e não 
fraudulentas, desta forma ele 
é “treinado” para verificar 
se a transação é válida com 
base nos dados. O software 
torna-se então incrivelmen-
te hábil em detectar transa-
ções fraudulentas com base 
nas informações que são 
obtidas na base de dados.
“A Inteligência Artificial 
está remodelando rapida-
mente os atributos neces-
sários para um negócio de 
sucesso em serviços finan-
ceiros. No futuro, as institui-
ções financeiras serão cons-
truídas com base nos dados 
e na capacidade de alavancar 
esses dados”, destaca Ser-
gio Biagini, sócio-líder da 
indústria de Serviços Finan-
ceiros da Deloitte.

Abria

Um exemplo de que o 
tema está ganhando terreno 
no país foi a fundação há 

dois anos da Associação Bra-
sileira de Inteligência Artifi-
cial (Abria), que reúne tanto 
startups quanto empresas já 
consolidadas. A criação de 
uma entidade representativa 
foi iniciativa de um grupo 
de 16 empresas com atuação 
no setor de inteligência arti-
ficial.

A partir da IA novos 
modelos de negócio estão 
surgindo. Em todos, o com-
partilhamento de dados é a 
peça chave para o sucesso 
competitivo. “Os primeiros a 
fazerem esse uso se diferen-
ciarão, oferecendo melhores 
serviços, por meio de uma 
presença constante e custo-
mizações. As empresas que 
permanecerem estagnadas 
vão acabar descobrindo que 
suas antigas forças podem 
não mantê-las tão competi-

tivas quanto antes”, acredita 
Biagini.

O objetivo da Deloitte 
com o relatório foi identifi-
car insights que demonstram
como a IA está criando no-
vas formas de estrutura, nas 
quais capacidades novas e 
antigas estão sendo com-
binadas de maneiras inusi-
tadas. Por exemplo: Cen-
tros de custo x Centros de 
lucro. Aqui, as instituições 
transformarão as operações 
de back-office, a partir da 
inteligência artificial, com 
o objetivo de acelerar o pro-
cesso e também diminuir 
custos.

Para fidelização de clien-
tes a IA está dando origem a 
um novo conjunto de fatores 
relevantes como, por exem-
plo, a capacidade das empre-
sas de otimizar os resultados 

financeiros adaptando, reco-
mendando e aconselhando 
os clientes, de forma a criar 
mais vínculo e mais asserti-
vidade em suas respostas. As 
instituições passarão a ofere-
cer uma consultoria diferen-
ciada, melhorando assim o 
desempenho.

A pesquisa que originou 
o relatório apontou que os 
indivíduos irão interagir 
cada vez mais com uma úni-
ca plataforma ou agente de 
consultoria que fornecerá 
recomendações personaliza-
das sobre os tipos de produ-
tos e serviços com os quais 
eles devem se envolver. Isso 
ocorrerá com base em dados 
e algoritmos que automati-
zarão a maioria das decisões 
rotineiras dos clientes.

“A IA exigirá uma avalia-
ção conjunta de princípios e 
técnicas de supervisão para 
abordar as questões éticas 
e as incertezas regulató-
rias que estão impedindo as 
companhias de adotarem as 
capacidades de inteligência 
artificial”, cita Biagini que 
concedeu ao MONITOR 
MERCANTIL outras in-
formações relacionadas ao 
tema:

Em que nível o Brasil 
está na aplicação da IA?

- Muitas empresas no Bra-
sil já utilizam a IA em diver-
sas plataformas de negócio, 
mas ainda existe um longo 
caminho a percorrer na aplica-
ção prática de IA na automa-
tização de processos, no aten-
dimento aos clientes. Esse é 
um tema o qual as instituições 
financeiras já estão atentas.

Na prevenção de fraudes 
a IA parece que faz toda di-
ferença. É possível mensu-
rar essa “proteção”?

- Essa é uma das grandes 
áreas de aplicação na qual IA 

está auxiliando as empresas, 
está justamente nos proces-
sos e controles relacionados 
a prevenção de fraudes, au-
mentando a precisão e ra-
pidez na análise de dados e 
ações de prevenção.

Que novos modelos de 
negócios surgem com o de-
senvolvimento da IA?

- Novos modelos de ne-
gócio estão emergindo como 
por exemplo: serviços inte-
grados além dos produtos 
financeiros, curadoria de 
ecossistemas, dados e insi-
ghts em escala e previsão na 
indústria de tecnologia.

Quando o relatório foi 
feito? Número de empresas 
ouvidas ou especialistas?

- O relatório foi produzido 
em agosto de 2018 e foram 
feitas mais de 200 entrevis-
tas com principais líderes e 
executivos de organizações 
globais, incluindo os seg-
mentos dos serviços finan-
ceiros e de tecnologia.

Qual objetivo em prepa-
rar esse relatório?

- O relatório tem como 
objetivo mostrar o potencial
de transformação na área de 
IA e ajudar a entender essa 
evolução, principalmente 
nas instituições financeiras.

Que dificuldades uma 
empresa enfrenta na ado-
ção da IA?

- Os desafios na imple-
mentação da Inteligência 
Artificial não são pequenos, 
mas os benefícios que essa 
tecnologia pode trazer, com-
pensam todo esforço. Dentre 
alguns desafios podemos 
mencionar o aprendizado no 
lado tecnológico, a definição 
e a priorização dos casos de 
uso para aplicação prática, 
além da governança que se 
faz necessária em torno des-
sas soluções.

Sérgio Biagini

INFINEUM BRASIL LTDA
CNPJ: 02.833.409/0001-14
AUDITORIA AMBIENTAL

INFINEUM BRASIL LTDA torna público que entregou ao Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA, em 01.02.2019, o Relatório de Auditoria Ambiental 
de Acompanhamento, do ano de 2018, referente à atividade de fabricação 
de produtos químicos aditivos para óleos lubrificantes, e informa que este 
estará à disposição para consulta na Praia da Ribeira, 01 – Ribeira (Ilha do 
Governador), no Município do Rio de Janeiro, no período de 08.02.2019 à 
04.03.2019, no horário das 08:00 às 17:00. Informa, ainda, que o referido 
relatório também estará disponível para consulta nabiblioteca do INEA, na 
Av. Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 09:00 às 12:00hs e das 13:30 
às 17:30 hs.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A (“Companhia” ou “Ideias-
net”) a se reunirem em primeira convocação, no dia 22 de março de 2019, às 
11:30 horas, na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Ja-
neiro, RJ, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) para delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação dos termos e condições do 
Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Padtec 
S.A. pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), relativo à incorporação da 
totalidade das ações de emissão da Padtec S.A., sociedade anônima de ca-
pital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.549.807/0001-76 (“Padtec”)  
pela Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec em subsidiária in-
tegral da Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/1976 (“Incor-
poração de Ações”); (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Valore 
Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) como empresa especializada res-
ponsável pela elaboração do laudo de avaliação da Padtec para fins do 
artigo 252, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo Padtec”); (iii) Aprovação do 
Laudo Padtec; (iv) Aprovação da Incorporação de Ações, nos termos do 
artigo 252 da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos e condições 
descritos no Protocolo e Justificação; (v) Em decorrência da Incorporação 
de Ações, a aprovação do aumento do capital social da Companhia no va-
lor de R$ 192.554.979,61 (cento e noventa e dois milhões quinhentos e 
cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e um 
centavos), com a emissão de até 31.642.508 (trinta e um milhões, seiscen-
tas e quarenta e duas mil, quinhentas e oito) novas ações ordinárias, escri-
turais e sem valor nominal, e com a consequente alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia; (vi) Aprovação do novo plano de opção de 
compra de ações da Companhia, condicionado à aprovação do item (i) aci-
ma; e (vii) Aprovação do aumento do capital autorizado da Companhia para 
55.000.000 (cinquenta e cinco milhões) de ações e a consequente alteração 
do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, condicionado à aprovação 
do item (vi) acima. A aprovação de todas as matérias elencadas acima terá 
sua eficácia condicionada à aprovação da Incorporação de Ações pela as-
sembleia geral de acionistas da Padtec a ser realizada em 20 de março de 
2019. A fim de facilitar o acesso dos Acionistas à Assembleia, solicita-se a 
entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores, até o dia 20 de março de 
2019: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., 
instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Companhia; 
e (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento 
de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 
da Lei nº 6.404/1976). As informações e documentos referentes às matérias 
a serem deliberadas na Assembleia, em especial a Proposta da Administra-
ção, estão disponíveis aos acionistas na sede social da Companhia, bem 
como nos endereços eletrônicos da Companhia (www.ideiasnet.com.br), da 
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamen-
tação vigente. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Carlos Eduardo 
Reis da Matta - Presidente do Conselho de Administração.

SEGUNDA VARA DE ORFÃOS DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Carlos Augusto Borges - Juiz Titular 
do Cartório da 2ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca da Ca-
pital, RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conheci-
mento tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da ação nº 
0218252-69.2017.8.19.0001, foi decretada a Interdição de SARA 
LIBERBAUM VIANNA, brasileira, solteira, aposentada, portadora 
da carteira de identidade nº. 01296198-3 expedida pelo IFP/RJ, ins-
crita no CPF sob o nº. 021.460.887-53, nascida no dia 16.07.1935, 
residente na Avenida Epitácio Pessoa nº 4344 bloco 01 aptº 404 
- Lagoa, RJ, filha de Herszek Liberbaum e Laja Rajzla Liberbaum, 
Certidão de Casamento matrícula n° 0892500155 1979 2 00241 
093 0005230 52, Livro B-241, FLS. 93, TERMO N° 5230, 5° Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais da Capital - RJ, sendo-lhe nomeado 
CURADOR o Sr. GABRIEL LIBERBAUM, brasileiro, solteiro, admi-
nistrador, portador da carteira de identidade n°. 095397402 expedi-
da pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 025.256.507-00, residente 
e domiciliado nesta cidade na Rua Cinco de Julho nº 388 aptº 503 
- Copacabana, RJ. Este edital será publicado por três vezes com 
intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio de Janeiro, 24 de 
abril de 2018. Eu, __Raquel do Amaral Gomes - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/7080, o subscrevo. 0245

Processo nº: 0301005-54.2015.8.19.0001
Publicação de Edital:
EDITAL DE CITAÇÃO:

 Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcia Regina 
Sales Souza - Juiz Tabelar do Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 209 211 213 A 
CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 25882928 e-mail: 
cap05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Dano Material - Cdc, de nº 0301005-54.2015.8.19.0001, movida 
por LUIZ OTAVIO AREAS BAPTISTA em face de ALDEYSE DE MOURA 
CAVALHEIRO, objetivando Citação do réu. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu ALDEYSE DE MOURA CAVALHEIRO, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de 
Janeiro, . Eu, __ Denise Tavares Mansur - Subst. do Resp. pelo Expediente 
- Matr. 01/29877, digitei. E eu, __ Meire Lucia Fernandes - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23609, o subscrevo.




