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Comércio carioca perdeu  
R$ 76 milhões com temporal
Nas regiões mais 
atingidas, houve 
perda de mercadorias 
e ausência de 
funcionários

O temporal que atingiu a cidade 
do Rio de Janeiro na quarta-feira da 
semana passada causou um prejuízo 
estimado em R$ 76,6 milhões para 
o comércio dos bairros mais afeta-
dos pela chuva. Segundo a Federa-
ção do Comércio do Estado (Feco-
mércio RJ), nesses locais, 65% dos 
estabelecimentos foram prejudica-
dos. Destes, 74,4% tiveram perda 
ou queda no faturamento.

O principal problema, citado por 
29,4% dos comerciantes, foi a falta 
de funcionários, que não consegui-
ram chegar ao local de trabalho. Em 
24% das lojas, houve danos na es-
trutura física. O mesmo percentual 
também disse ter tido perda de mer-
cadorias com a chuva. Em 23,2%, 
houve alagamento, e em 12,4% foi 

registrada falta de energia elétrica.
A maioria dos entrevistados 

informou que deve demorar de 
um mês (46,5%) até três meses 
(33,3%) para recuperar o pre-
juízo. Entre os estabelecimen-
tos afetados, a grande maioria 

(83,4%) possui até nove empre-
gados.

Foram consultados 273 estabe-
lecimentos comerciais instalados 
nas regiões das zonas sul e oeste 
da cidade, como Rocinha, Vidigal, 
Barra/Barrinha, Alto da Boa Vista, 

Jardim Botânico, Barra/Riocentro, 
Grota Funda, Copacabana, Recreio 
dos Bandeirantes e Guaratiba, que 
registraram maior índice pluviomé-
trico, de acordo com medições do 
Sistema Alerta Rio, da prefeitura 
da cidade.

Horário de 
Verão se despede 
domingo e não 
sabe se volta

O Horário de Verão de 2018 
chega ao fim neste domingo. 
À meia-noite, moradores de 
10 estados e do Distrito Fede-
ral – das regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste do país – de-
vem atrasar seus relógios em 
uma hora.

Este ano, o Horário de Ve-
rão que era iniciado no ter-
ceiro domingo de outubro, 
começou mais tarde, em 4 
de novembro. No domingo, o 
horário deve ser ajustado nos 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Es-
pírito Santo, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Fe-
deral.

Essa pode ter sido a última 
edição da medida, adotada 
pelo governo para conter o 
consumo de energia elétrica 
no país. De acordo com estu-
do do Ministério de Minas e 
Energia e do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico 
(ONS), desde 2017 não há 
economia significativa de ele-
tricidade.

Tânia Rego/ABr

Elisão fiscal gera prejuízo  
bilionário a estados ‘mineradores’

A Vale e as outras empresas 
do setor de mineração que explo-
ram os recursos naturais de Mi-
nas Gerais e de outros estados se 
aproveitam do modelo de elisão 
fiscal, um tipo de planejamento 
tributário utilizado para pagar 
menos ou nenhum imposto, o que 
prejudica a arrecadação estadual.

A base do mecanismo é a Lei 
Kandir, criada em 1996, no Go-
verno Fernando Henrique Cardo-
so, que dá isenção do Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) para qualquer 
tipo de produto que seja destina-
do à exportação – seja matéria 
prima ou produto manufaturado.

“A gente sabe que este é 
um imposto de incidência es-
tadual. Os estados ‘minera-
dos’, como a gente chama, são 
profundamente prejudicados 

pela Lei Kandir. Um estudo de 
2015 apontou que entre 1997 a 
2013, as perdas estimadas para 
Minas Gerais foram de R$ 16,9 
bilhões. O Pará, que é o segun-
do estado mais minerado, teve 
perda de R$ 11,9 bilhões”, disse 
Tadzio Coelho, do Grupo Políti-
ca, Economia, Mineração, Am-
biente e Sociedade (Poemas), da 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF). Ou seja, durante 
17 anos, o Estado de Minas dei-
xou de arrecadar R$ 17 bilhões 
– R$ 1 bilhão a menos por ano, 
aponta o pesquisador ao site 
Brasil de Fato.

O levantamento do potencial 
de perdas dos estados com a ativi-
dade de mineração, por conta da 
aplicação da Lei Kandir, foi feito 
pelo Instituto de Estudos Socio-
econômicos (Inesc), no estudo 

“Mineração e (In) Justiça Tribu-
tária no Brasil”.

Para Márcio Zonta, da coor-
denação nacional do Movimento 
pela Soberania Popular na Mine-
ração (MAM), a prática é mais 
uma das facetas da cultura de 
saques dos bens brasileiros. “Ela 
pega grande parcela do lucro pú-
blico, aquele que seria dividido 
em forma de renda pelo estados a 
outros setores da sociedade, ele é 
sequestrado legalmente, por uma 
lei, e colocado então como parte 
do lucro privado das minerado-
ras, é para isso que serve a Lei 
Kandir até hoje”, analisa.

Além disso, as mineradoras, 
com grande potencial financeiro, 
usam o Poder Judiciário para não 
pagar tributos. Desse modo, as 
prefeituras e estados arrecadam 
cada vez menos.

Vale diz que barragem era ‘segura’ e Zema fala em ‘incidente’
Na tentativa de tirar um pou-

co o peso da responsabilidade 
pela tragédia que vitimou mais 
de 300 pessoas, entre mortos e 
desaparecidos, diretores da mi-
neradora Vale contestaram nesta 
terça-feira que o rompimento da 
barragem da Mina do Feijão, no 
dia 25 de janeiro em Brumadinho 
(MG), tenha ocorrido por causa 
do aumento dos níveis de água no 
reservatório, erro de leitura dos 
instrumentos, problema com as 
nascentes existentes nas proximi-
dades ou ocorrência de tremores 
de terra. Além disso, segundo os 
diretores, laudos não apontavam 
risco de rompimento.

“Essa narrativa de que a barra-

gem era insegura e de que houve 
aumento dos níveis de água não se 
sustenta. Especulações estão sen-
do feitas a partir de fragmentos de 
informação que, se mal interpre-
tados, podem levar a conclusões 
equivocadas”, disse Luciano Siani, 
diretor de Finanças e Relações com 
investidores da Vale, em entrevista 
à imprensa no Rio de Janeiro. De 
acordo com ele, a barragem não re-
cebia rejeitos desde 2016.

Por sua vez, o governador de 
Minas, Romeu Zema (Novo), 
classificou como “incidente” o 
rompimento da barragem da Vale 
em Brumadinho. Durante reunião 
com deputados federais, Zema 
disse que a Vale está fazendo o 

possível para minimizar os danos. 
Na reunião, os deputados fe-

derais se dividiram entre os que 
cobraram punição rigorosa à Vale 
e os que disseram que é preciso 
ter cautela para não acabar com a 
mineração em Minas Gerais. En-
tre as propostas da bancada está o 
fim da desoneração das exporta-
ções do minério.

“O que aconteceu em Bruma-
dinho é uma questão de cadeia, 
temos que fazer uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito e exigir 
cadeia porque foi assassinato”, 
disse o deputado federal Fábio 
Ramalho (MDB). O deputado 
Lincoln Portela (PR) também 
chamou a Vale de criminosa.

Governo desvia R$ 600 bi do 
Orçamento para torrar com dívida

Decreto publicado no Diário
Oficial da União da última sexta-
feira autoriza a transferência de 
R$ 600,056 bilhões dos orçamen-
tos fiscal e da seguridade social 
da União para cobrir os encargos 
financeiros e transferências de re-
cursos para estados, municípios e o 
Distrito Federal.

A medida não combina com o 
discurso da equipe econômica lide-
rada por Paulo Guedes, que susten-
ta que a Previdência é deficitária. 

Artigo da coordenadora Nacional 
da Auditoria Cidadã da Dívida, Ma-
ria Lucia Fattorelli, e do economista 
Rodrigo Ávila, publicado pelo MO-
NITOR MERCANTIL em janeiro, 
mostrava que do Orçamento Federal 
para 2019, no montante de R$ 3,262 
trilhões, o gasto financeiro com a dí-
vida pública consumirá quase 44%, 
ou seja, R$ 1,425 trilhão.

O gasto com servidores públicos 
– ativos e aposentados – consumirá 
R$ 350,4 bilhões. As despesas com 
a Previdência Social (INSS) estão 

previstas para R$ 625 bilhões, bem 
menos da metade do que será gasto 
com a dívida.

“Portanto, o rombo das contas 
públicas está claramente localizado 
nos gastos financeiros com a cha-
mada dívida pública – que nunca 
foi auditada, como manda a Cons-
tituição – e não nas despesas com 
pessoal ou Previdência”, explicam 
os autores do artigo.

Ao tirar recursos da Previdência, 
o decreto assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro e pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, enfra-
quece a tese de déficit.

Arquivo pessoal

Maria Lucia Fattorelli



www.monitormercantil.com.br

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente

Brasília
Armazém de Comunicação
SCS – Ed. Denasa S/1301

Tel/Fax: 61-33213440
CEP: 70398-900

e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br

Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280

Telefone: (21) 3849-6444

CONSELHO EDITORIAL

Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães

(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David

Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos 

(em memória)

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Administração/Redação/Comercial

Avenida São Gabriel, 149/902
Itaim - CEP 01435-001

Telefones: (11) 3165-6192
(11) 3165-6233  /  3165-6252

Fax: (11) 3168-6817
Correio eletrônico: monitor.interpress@

hipernetelecom.com.br

Correio eletrônico
Redação:

redacao@monitormercantil.com.br
Negócios e Empresas

empresas@monitormercantil.com.br
Monitor Financeiro:

monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Pautas:

pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:

cartas@monitormercantil.com.br
Publicidade:

publicidade@monitor.inf.br
Gráfica:

grafica@monitormercantil.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem neces-

sariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Assinatura trimestral ..............................................................R$  99,00
Assinatura semestral ..............................................................R$ 198,00
Assinatura anual .....................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados)...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br

Filiado à

Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara 

CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888  - Fax: 55(61) 3204-0801

midiadistribuidora@grupomidia.com.br  /  www.grupomidia.com.br

2 Opinião n Monitor Mercantil Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019

Precisa-se de oposição – 2:  
Nação sob poderes nacionais estrangeiros

A ditadura da 
ignorância

Outro dia estava lendo um artigo do 
sociólogo italiano Francesco Alberoni 
em que contava ter assistido a um de-
bate, na televisão, que muito o impres-
sionou. Não foi preciso dizer qual foi 
a rede, pois poderia ter sido qualquer 
uma e em qualquer país. De fato, par-
ticipavam da transmissão dois grandes 
jornalistas, experts em economia, e 
outros dois personagens, que nada sa-
biam do assunto, absolutamente, nada.

O que impressionou o sociólogo 
foi o fato de as pessoas que não sa-
biam nada fossem capazes de superar, 
tornando mudos, aqueles que sabiam. 
Como? Gritando suas tolices como 
verdades incontestáveis e descartando 
todas as objeções sérias com um gesto 
de rejeição.

Então, incompetentes iam citando 
fatos inexistentes, figuras inventadas, 
impondo uma segurança dogmática, 
que só o fanático ignorante pode ter. 
Repetiam slogans ditos por seus líde-
res, lugares comuns que circulam na 
internet, onde cada um conta as men-
tiras que quer.

Este fato levou Alberoni a pensar 
que o povo, sozinho, não estaria em 
grau de governar, sozinho, pois fica à 
mercê de demagogos inescrupulosos, 
fanáticos, às vezes desequilibrados, 
e são iludidos com mentiras e fake 
news. Foi isso que aconteceu com o 
comunismo, o fascismo e o nazismo.

Lembrando o fascismo, um dia, 
Mussolini perguntou ao povo se prefe-
ria canhões ou manteiga, e a resposta 
foi: “Canhões”. Ou quando, outra vez, 
perguntou se os italianos queriam uma 
vida confortável, a resposta foi um 
“não” entusiasta.

Este é o mesmo comportamento 
de quando Pilatos pediu aos judeus 
se queriam que o governador liberas-
se Cristo ou Barrabás, e todos grita-
ram “Barrabás!” Assim como o povo 
francês, durante a revolução, aplaudiu 
quando o pai da química moderna, La-
voisier, foi guilhotinado.

Todos nós precisamos confiar em 
pessoas honestas, que tenham conhe-
cimento, em estudiosos, jornalistas, 
em políticos que ensinem a raciocinar, 
sem dogmas pré-constituídos, garan-
tindo informações corretas. Só neste 
caso as pessoas podem decidir livre-
mente, coisa que não acontece quando 
são informadas por alguém que nada 
sabe, ou que mente.

Um exemplo concreto nos vem da 
antiga Grécia, quando o grande esta-
dista e homem político Péricles evitou, 
sabiamente, a guerra contra Esparta; 
porém, depois de sua morte, os ate-
nienses, mal aconselhados, seguiram 
os grupos exaltados que os levaram à 
guerra e à derrota.

O mundo, hoje, se encontra numa si-
tuação similar. A ideia de quem crê que 
“um é igual a um” vai se espalhando, ou 
seja, o pensamento do ignorante possui 
o mesmo valor daquele que sabe. Do 
ponto de vista individual, todos somos 
iguais, mas Leonardo é Leonardo, Eins-
tein é Einstein, Luther King é Luther 
King, todos iguais, mas todos diferentes, 
nas suas imensas competências.

A ideia de que “um é igual a um” 
produziu uma confusão mental peri-
gosa. Essas são situações em que os 
países tomam estradas enlouquecidas 
e vão pelo ralo. “Um é igual a um” 
significa anular as competências.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa 

do CNR (Itália), é editor da revista 
Italiamiga.

Palmares foi o grande movi-
mento de oposição dos primeiros 
três séculos que o Estado Colô-
nia enfrentou. O Brasil do sécu-
lo XIX já será país associado ao 
colonizador – Reino Unido ao de 
Portugal e Algarve – e, formal-
mente, independente. Precisare-
mos, portanto, entender o Poder 
dominador, seus objetivos e mé-
todos, para identificar a oposição.

Jessé Souza, no Capítulo 3 
(Como o senso comum e a “bra-
silidade” se tornam ciência con-
servadora?) de A Ralé Brasileira 
(Contracorrente, SP, 3ª edição, 
2018), escreve: “Desde o sécu-
lo XIX, mas especialmente no 
século XX, passa a existir uma 
polarização evidente entre defen-
sores do Estado, como instância 
propulsora do desenvolvimento 
social de uma sociedade atrasada 
em todas as dimensões da vida, e 
dos defensores da livre ação do 
mercado para concretizar os mes-
mos fins”.

Ocorre, como também expli-
cita este investigador sociólogo 
brasileiro, que houve uma inteli-
gência do Poder dominante para 
usar “um vocabulário que todos 
entendam e não importa que essa 
leitura não descreva a realidade 
de modo confiável”.

Um ponto fulcral está em com-
preender a distinção entre Poder 
e Governo. Poder é quem detém 
o mando, o controle. Governo é 
quem aplica as decisões do Poder. 
Por mais charmoso que seja afir-
mar: todo poder emana do povo, 
a nação, onde 80% de sua popu-
lação são destituídos das condi-
ções mínimas de sobrevivência e 
de capacidade de vocalizar suas 
aflições, só com muito cinismo 
pode apresentar este Povo como 
Poder.

Entendemos que desde o Im-
pério e por toda República nosso 
Estado foi tomado e aparelhado 
por interesses não nacionais, com 
apoio de ínfima parcela da popu-
lação brasileira. Este Estado, só 
quando dominado, em breves pe-
ríodos, pela oposição correspon-
derá àquela instância propulsora 
a qual Jessé Souza se refere.

Por outro lado, com a econo-
mia dependente, exportadora de 
produtos primários, isto é, com 
o mercado dirigido por economia 
externa, este só empreenderá re-
forços para manter esta situação e 
dirigirá toda repressão a qualquer 
tentativa de mudança do status 
quo.

Como se conclui, o ideário da 
oposição brasileira, desde o iní-
cio do século XIX até esta segun-
da década do século XXI, tem as 
mesmas reivindicações, por or-
dem de prioridade:

a) constituir um Estado Nacio-
nal Soberano;

b) libertar todo povo das diver-
sas formas de escravidão;

c) construir a cidadania brasi-
leira;

d) garantir segurança e justiça 
para toda população; e

e) buscar os ideais de paz, de 
desenvolvimento e de justiça 
como valores para sociedade.

Detalhemos, brevemente, os 
tópicos principais deste elenco 
oposicionista. Soberania signifi-
ca o total controle da produção, 
dos usos e da apropriação das 

rendas oriundas dos recursos 
naturais brasileiros. Para tanto o 
Brasil deve dispor de tecnologias 
e parque industrial, além de for-
ças armadas, que garantam a in-
dependência nacional.

Cidadania é ter todos brasilei-
ros como par, como iguais. Para 
isso o Estado garantiria as condi-
ções mínimas de sobrevivência, 
em todas circunstâncias e sem 
exceção de qualquer espécie: 
saúde, habitação, alimentação e 
transporte urbano. Também pro-
moveria a consciência de si mes-
mo e do outro e a efetiva possi-
bilidade de se fazer ouvir, pelos 
pares e pelas instituições.

Segurança e justiça são garan-
tidas pelo Estado, e só por ele, 
quer do ponto de vista pessoal e 
patrimonial quanto dos direitos, 
inclusive ao trabalho, à informa-
ção e ao respeito humano.

Teríamos, deste modo, a possi-
bilidade do povo ser Poder e ter-
se uma democracia efetiva em 
nosso País. Estado e mercado não 
seriam, como de fato não são, an-
tagônicos, mas complementares 
na garantia de soberania e cida-
dania.

Sob o Poder Inglês
A vinda da corte portuguesa 

para o Brasil, sob a proteção do 
Império Inglês, já seria suficiente 
para revelar quem, efetivamente, 
seria o Poder em nosso país. Mas 
como existe, e é sempre do inte-
resse de todos os poderes que haja 
a confusão entre Poder e Gover-
no, a grande maioria das revoltas 
se dá contra os governantes e não 
contra os detentores do Poder.

A Revolução Pernambucana 
de 1817 é bem um exemplo deste 
tiro fora do alvo. Se de um lado 
pretendia implantar a república, 
de outro mantinha a escravidão, 
ou seja, removia-se o Governo e 
era mantido o sistema de interes-
se do Poder: a produção agrícola 
e mineral para exportação a bai-
xíssimo custo.

A Revolta dos Cabanos, entre 
1835 e 1840, foi o verdadeiro mo-
vimento oposicionista, ocorrido 
no Grão-Pará. Unidade adminis-
trativa do Império que correspon-
dia a toda Região Norte do Bra-
sil, sem o Estado de Tocantins, 
ou seja, Pará, Amazonas, Amapá, 
Roraima, Rondônia e Acre.

Cabanos eram pessoas da clas-
se pobre que viviam às margens 
de rios, em habitações precárias. 
Sandra da Costa Santos (“Caba-
nagem: crise política e situação 
revolucionária”, tese de mes-
trado, in Revoltas Populares no 
Brasil, fascículo 8, Editora Caros 
Amigos) entende que a marca 
deste movimento foi a luta pela 
cidadania.

Efetivamente, a Cabanagem 
foi se formando com o tempo, 
unindo índios (Mura, Munduruku 
e Sateré-Mawé – estes últimos 
inventores da bebida guaraná), 
negros, religiosos, comerciantes, 
intelectuais, jornalistas, empre-
gados, profissionais liberais e mi-
litares, ou seja, pessoas de todas 
as classes e fortunas que busca-
vam a liberdade: política, social, 
econômica, ideológica.

O último presidente Cabano, 
Eduardo Angelim, após uma vi-
toriosa batalha, assim se dirigiu a 
“Meus amados patrícios! Eu vos 

afiancei que o infame e opressor 
jugo estrangeiro havia por cair 
por terra e que seríamos os ven-
cedores.”

Observem, caros leitores, 
que o Brasil era “independente” 
desde 1822. Ou seja, havia uma 
consciência de que a luta era con-
tra um modelo de dominação que 
a todos escravizava. Mais de 30 
mil mortos foi um saldo desta re-
volta, mas revelou também, por 
cartas descobertas em 1999, que 
o regente Diogo Antônio Feijó 
pediu auxílio de tropas inglesas 
e francesas para derrotar os Ca-
banos. O Brasil independente não 
era soberano.

Não tenho pretensão de tratar 
exaustivamente dos movimentos 
oposicionistas, mas, no período 
da dominação inglesa, é impor-
tante salientar a presença de mi-
licianos estrangeiros, como Lord 
Cochrane, auxiliando um gover-
no sem forças para conter ideais 
libertários.

Não só sob o Poder Inglês, 
mas, igualmente, sob o estadu-
nidense, houve sempre agentes 
estrangeiros, espionando, con-
trolando e manipulando reações 
populares e articulando golpes e 
insurreições.

Sob o Poder Estadunidense
O movimento, que levaria à 

queda a dominação inglesa e 
colocaria no Poder os interesses 
dos Estados Unidos da América 
(EUA), não tinha certamente este 
objetivo. Foram inconformismos 
militares, que ocorreram por toda 
década de 1920, que motivaram 
o diversificado Movimento Te-
nentista.

Vimos que houve diversos 
chamados a forças estrangeiras 
para conter movimentos brasilei-
ros no século XIX e conhecemos 
as ameaças estrangeiras no sécu-
lo XX.

As Forças Armadas (FFAA) 
eram mais expressivamente re-
presentadas pelo Exército, como 
ocorre até hoje. Conta-se que um 
dos estímulos à criação da Petro-
bras veio de um General ao cons-
tatar – no tempo que todo com-
bustível no Brasil era importado 
por empresas estrangeiras – que 
havia menos de uma semana de 
gasolina e diesel para garantir o 
deslocamento das tropas. E jun-
tando todo estoque no País.

Nos EUA, em Israel, na Rús-
sia e em vários países, principal-
mente os belicistas, as FFAA são 
impulsionadoras do desenvolvi-
mento industrial e tecnológico. É 
bastante lógico, pois a dependên-
cia estrangeira de armamentos, 
equipamentos bélicos, veículos e 
materiais de combate deixa qual-
quer país vulnerável.

Sempre houve uma corren-
te nas FFAA, que se denomina 
nacionalista, defensora da auto-
nomia industrial e tecnológica 
brasileira. Nos poucos momen-
tos da nossa história em que elas 

tiveram participação no Poder, 
influenciaram os Governos, po-
demos afirmar que a oposição 
ocupou o Governo. Tal foi o caso, 
após a Revolução de 1930.

Quem foi oposição a Vargas? 
Voltemos a Jessé Souza para ex-
plicar a farsa intelectual do patri-
monialismo e do homem cordial 
brasileiro.

Transcrevo, do já citado A 
Ralé Brasileira: (Houve) “um 
plano político conscientemente 
arquitetado e levado à prática, 
por parte da elite paulista vencida 
por Vargas em 1930, no sentido 
de construir uma teoria e uma eli-
te intelectual e política antiesta-
tal e liberalizante, como discurso 
legitimador para reconquista do 
poder político perdido”.

Por todo Império, com a es-
cravidão, e pela República Velha, 
com a neoescravidão de imigran-
tes, concentrados nas “terras ro-
xas paulistas”, na monocultura 
do café, o Poder esteve em mãos 
inglesas. Era a economia agrário 
exportadora e a moeda de refe-
rência a libra esterlina.

Interessava aos EUA, que vi-
nha impondo o novo modelo de 
capitalismo industrial, abrir mer-
cados. Não seletivos como do 
industrialismo inglês, controlado 
pelo mercantilismo financeiro, 
mas de consumo de massa.

A necessidade de muitos no-
vos adquirentes exigia novas re-
lações de trabalho e tinha, como 
reforço, a liberdade de consu-
mo, confundida com a liberdade 
individual e política. Foi, então, 
construído um pacote de direi-
tos civis, trabalhistas e políticos 
em oposição ao neoescravagis-
mo, onde a questão social dei-
xava de ser “caso de polícia” e 
as eleições decididas pelos re-
presentantes do Poder.

Mas, como é óbvio, para um 
país que tem o Poder nos inte-
resses estrangeiros, a oposição 
brasileira deveria se colocar 
tanto contra os interesses ingle-
ses, advogados pelos fazendei-
ros paulistas, como dos estadu-
nidenses apoiadores de Getúlio 
Vargas. Esta dificuldade e as 
contradições decorrentes torna-
ram necessário, para o período 
1930 a 1945, implantar o Go-
verno ditatorial.

Mas opor-se a Vargas também 
era complexo, pois poderia levar 
ao liberalismo que apenas aten-
deria aos interesses estrangeiros, 
enquanto seu Governo, como um 
Governo de oposição, impunha 
legislação trabalhista e a indus-
trialização brasileira.

A consciência do que seja, a 
cada Governo – eleito ou ditato-
rial – a aplicação do ideário da 
soberania, da cidadania e da se-
gurança, será a partir de Getúlio 
Vargas a grande dificuldade para 
se formar ou de se posicionar 
como oposição.

Passamos para a última parte 
destas reflexões, onde será ainda 
mais difícil entender um Poder – 
e consequentemente como agirão 
os Governos – pois não tem ori-
gem em Estado Nacional mas em 
Sistema que pretende a domina-
ção planetária.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

O Brasil em 1822 
era independente, 
mas não era 
soberano
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Retratos do Chile:  
liberalismo para poucos

“O Chile que encontrei era mais pobre do que Cuba e a 
Venezuela hoje, e os ‘Chicago boys’ consertaram o país. 
Hoje, o Chile é como a Suíça”, exagera o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, em entrevista ao jornal britânico 
Financial Times. A publicação anotou que ele desconsid-
erava os custos sociais como o desemprego de 21% que 
o país registrava em 1983 (a ditadura Pinochet tomou o 
poder dez anos antes). “Isso é asneira”, ele diz. “O desem-
prego já estava lá. Mas estava escondido dentro de uma 
economia destruída”. “É uma opinião contenciosa”, reg-
istra o FT.

Bem, se até a publicação ponta de lança do neoliber-
alismo questiona Guedes, a coluna se permite examinar 
– confessa que não é a primeira vez – o “sucesso” chileno. 
Lá, a taxa alfabetização (pessoas de 15 anos ou mais de 
idade) é de 96,6%. Superior à do Brasil (92,6%), mas in-
ferior à do Uruguai (98,4%).

Os gastos públicos com educação no Chile equivalem 
a 4,1% do PIB, e com saúde, a 7,7% do PIB. O Brasil 
aplica mais: 5,8 % em educação e 9,7 % em saúde. O in-
vestimento em P&D no Chile é de apenas 0,36% do PIB, 
muito inferior ao brasileiro (1,15% do PIB, percentual já 
considerado insuficiente). Isso se reflete na economia, que 
continua, 45 anos após o trabalho dos “Chicago boys”, de-
pendente do cobre.

Em 2017, o minério representou 48% da balança de ex-
portação chilena. Os demais produtos exportados também 
são primários ou de baixa complexidade. Dessa forma, 
o Chile, 42ª maior economia de exportação no mundo, é 
apenas a 61ª mais complexa, de acordo com o Índice de 
Complexidade Econômico (ICE) do Observatory of Eco-
nomic Complexity, ligado ao MIT.

Mais interessante é que o liberalismo chileno não abriu 
mão da Codelco, estatal de mineração de cobre. Nem da 
intervenção do Estado. No artigo “O desempenho ex-
portador do Chile: um debate em andamento” (Revista
USP, 2007), os professores Luciano Mussa e Carlos Edu-
ardo Carvalho registravam o apoio persistente e diversi-
ficado do setor público às exportações, que “desmente a 
visão simplificadora do Chile como exemplo de sucesso 
econômico devido à ausência de intervenção do setor pú-
blico na economia”.

A questão é: em benefício de quem? “Entre os agen-
tes mais beneficiados pelas ações do Estado, destacam-se 
os grandes grupos econômicos, o capital estrangeiro e as 
grandes e médias empresas”, destacam Mussa e Carvalho.

Alerta
Chama a atenção que Paulo Guedes considere usual 

que, dez anos após os “Chicago boys” terem assumido o 
comando da economia chilena, em 1983 o desemprego se 
encontrava em 21%.

Leão surpresa
Bill e Melinda Gates distribuíram sua mensagem anu-

al, “Things We Didn’t See Coming”, em que listam nove 
acontecimentos que os surpreenderam, para o bem ou para 
o mal, nas últimas duas décadas. Surpresa seria o casal 
receber a visita do IRS, a Receita Federal norte-americana. 
O resultado para a redução da pobreza no mundo seria 
muito maior do que as ações empreendidas pela fundação 
que comandam.

Força do coco
A Copra, indústria de alimentos em Maceió, completa 

21 anos como líder no mercado brasileiro de óleo de coco. 
A empresa incentiva as pesquisas nacionais sobre o produ-
to, estrela da dieta dos últimos anos.

Vai ter salário?
Para avaliar melhor a “carteira de trabalho verde e am-

arela”, vale olhar o vizinho: no Chile, o salário mínimo 
não é universal. Para menores de 18 anos e maiores de 65 
anos, o valor cai 50%. Estima-se que mais da metade dos 
trabalhadores chilenos não recebam o mínimo legal.

Rápidas
O Lide reunirá nesta quinta-feira especialistas em tec-

nologia, empresários e autoridades públicas no Next Smart 
Cities, evento que debaterá soluções para as cidades do fu-
turo e que será realizado das 8h às 12h, no BTG Pactual, 
(Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 15º andar, na capital 
paulista) *** A FGV Ebape realiza nesta quinta-feira, no 
Rio, o evento “As Competências para o Século XXI”, com 
a professora chilena Susana Claro, os pesquisadores Dan-
iel Santos, Ricardo Primi e Tássia Cruz, e Claudia Costin, 
diretora do Ceipe *** No próximo final de semana, o Cax-
ias Shopping recebe a campanha de adoção e vacinação de 
animais do Projeto Busucão (sábado) e a feira de produtos 
sem agrotóxicos (domingo) *** A Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) encontra deputados e senadores 
na manhã desta quarta-feira *** A ACRJ divulga o Semi-
nário Possibilidades do Agronegócio no Estado do RJ, dia 
20, às 14h, no Auditório da SNA (Av. General Justo, 171, 
2º andar, Centro)

Com quatro senadores PSL fica  
com as três principais comissões
Líderes fazem  
a divisão na 
distribuição  
das 13

Com uma bancada de 
quatro senadores o Partido 
Social Liberal (PSL) ficará 
com três das mais impor-
tantes entre as 13 comissões 
permanentes do Senado para 
o biênio 2019-2010.

Ficará com o comando 
das comissões de Assuntos 
Econômicos (CAE), de Re-
lações Exteriores e de De-
fesa Nacional da Comissão 
Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização 
(CMO), por onde tramita no 
Congresso Nacional os pla-
nos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias e do Orça-
mento Geral da União.

Esta foi a composição 
entre os líderes dos 16 par-
tidos com representação no 
Senado, que  deverá esco-

lher nesta quarta-feira os 
presidentes e vice-presi-
dentes . As comissões dis-
cutem e votam os projetos 
de lei antes do plenário da 
Casa. A indicação dos no-
mes dos membros das co-
missões compete aos líde-
res, depois das consultas às 
bancadas.

Conforme o acordo, o 
MDB terá o comando das 
comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) e 
de Educação, Cultura e Es-
porte. A CCJ é a comissão 
mais importante porque to-
das as proposições passam 
por ela. É a comissão que 
avalia a legalidade e, assim, 
permite a continuidade da 
tramitação de proposições.

Há expectativa de que a 
bancada do MDB (que tem 
13 senadores)  indique para 
a presidência da CCJ a se-
nadora Simone Tebet (MS), 
que chegou a anunciar can-
didatura avulsa à presidência 
do Senado, na tumultuada 
sessão preparatória que re-
sultou na eleição de Davi 

Alcolumbre (DEM-AP) para 
o cargo.

O PSDB (8 senadores)  
dirigirá duas comissões, a de 
Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor e a 
de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo. O PRB (2) e 
o PSC (3) se alternarão neste 
ano e no próximo na presi-
dência da Comissão Senado 
do Futuro

Terão também direito à 
presidência de uma comis-
são o Podemos, (que tem 8 

senadores) -   Comissão de 
Assuntos Sociais); o PSL 
(4) - Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária; o 
PP (6) - Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informá-
tica, o PT (6) - Comissão 
de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa); 
e a Rede (3) - Comissão de 
Meio Ambiente. O Demo-
cratas, com 6 senadores, 
será responsável pela Co-
missão de Serviços de In-
fraestrutura.

Reforma da Previdência e equilíbrio fiscal geram divergência
A reforma da Previdên-

cia Social poderá ampliar o 
crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) de 2,5% 
para 3% ou mais. A estima-
tiva é atrair dinheiro do ex-
terior e fazer com que o in-
vestimento direto ultrapasse 
a faixa de US$ 100 bilhões. 
As projeções são do Centro 
de Economia Mundial da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), coordenado pelo 
economista Carlos Langoni, 
ex-presidente do Banco Cen-
tral, mas que não especifica 
a composição de custos entre 
os estores privado e público.

Langoni relaciona a mu-
dança da Previdência ao 
equilíbrio fiscal e a uma vi-
são positiva de que o país 
pode crescer e honrar com-
promissos com investidores. 
“O impacto é imediato ainda 
que o efeito da reforma seja 
diluído no tempo.”

O economista estima que a 
economia de gastos públicos 
será de R$ 800 bilhões a R$ 
1 trilhão, em um período de 
dez anos, a depender do for-
mato final da proposta. “Na 
verdade, o efeito principal 
da reforma da Previdência é 
mudar a percepção do risco 
país”, explicou Langoni ao 
considerar que “a reforma é 
um gatilho para uma agenda 
de reformas”.

Langoni projeta uma taxa 
de investimento de até 21% 
do PIB se, além da reforma 

da Previdência, forem ado-
tadas outras medidas como a 
desvinculação orçamentária, 
novos marcos regulatórios 
“para reduzir o poder dos 
monopólios e dos cartéis”, 
aumento de produtividade 
com investimento em tecno-
logia, flexibilização das re-
gras trabalhistas e alteração 
na legislação tributária.

A perspectiva de mudan-
ças liberalizantes na econo-
mia fez com que o índice 
EMBI+ , baseado nos bônus 
pagos aos títulos de dívi-
da pública e que serve para 
avaliar o risco país, caísse de 
349 pontos em 4 de setembro 
do ano passado para 239 na 
última quarta-feira (6ção de 
um ambiente que seja atrati-
vo”, argumentou.

Desigualdade social

O professor de economia 
brasileira Alexandre Barbo-
sa, da Universidade de São 
Paulo (USP), concorda com 
a necessidade de reformar 
a Previdência Social. No 
entanto, critica o ponto de 
vista fiscalista, que aponta a 
mudança nas regras do sis-
tema previdenciário como 
caminho seguro para o país 
ter um crescimento mais 
dinâmico. “O processo de 
crescimento econômico está 
relacionado a um conjunto 
de fatores estruturais. Parece 
uma nova providência, e não 

David: ‘entendimento e convergência’
Ao comentar o acerto para 

a distribuição das comissões 
do senado, o presidente da 
Casa, senador Davi Alco-
lumbre, destacou o espírito 
de “entendimento e conver-
gência” dos líderes, assim 
como houve na eleição na 
semana passada para os de-
mais cargos da Mesa Dire-
tora.

Segundo Alcolumbre, 
a consultoria do Senado 
orientou que fossem criadas 
subcomissões na CCJ para 
acompanhar a tramitação, 
ainda na Câmara dos Depu-
tados, da emenda constitu-
cional da reforma da Previ-
dência Social e do pacote do 
Ministério da Justiça contra 

o crime organizado e a cor-
rupção. Alcolumbre havia 
prometido criar duas comis-
sões especiais.

Além do comando das 
comissões, o Senado deverá 
votar amanhã o desarqui-
vamento do projeto que al-
tera a Lei 12.334/2010, do 
ex-senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), que torna mais 
rigorosas as regras para se-
gurança das barragens.

O Senado deverá criar 
uma comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) para apu-
rar as causas do rompimento 
da barragem da empresa mi-
neradora Vale em Brumadi-
nho, Minas Gerais, no dia 25 
de janeiro.

nova Previdência. Como se 
o crescimento fosse cair do 
céu por uma reforma exclu-
siva”, ponderou .

Para Barbosa, o que traz 
crescimento é o consumo 
das famílias e os investi-
mentos públicos e privados, 
diante de um contexto inter-
nacional favorável. Segundo 
o professor da USP, a expec-
tativa da reforma “gera um 
movimento que beneficia 
alguns agentes com a valo-
rização do real e da bolsa”, 
mas esse sentimento é “sem 
embasamento no crescimen-
to real da economia”.

O professor observa que 

“já existe um processo lento 
de retomada de crescimen-
to”, que, no entanto, não será 
suficiente para reduzir o de-
semprego, hoje com taxa de 
12%. Segundo ele, como o 
trabalho é a principal forma 
de obtenção de renda dos es-
tratos mais simples, há risco 
de aumento da pobreza e da 
desigualdade socioeconô-
mica, que pode se agravar 
conforme o tipo de reforma 
que o Congresso Nacional 
vote. “Há riscos de tirar po-
der de compra de segmento 
da população que poderia 
dar substância à expansão do 
PIB.”

Administração pública terá novas 
regras para cessão de pessoal

O governo federal criou 
novas regras para cessões 
e requisições de pessoal. O 
Decreto nº 9707/19, publi-
cado desta terça-feira no Di-
ário Oficial da União, tem 
validade para os mais de 200 
órgãos do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Fe-
deral (Sipec) e também para 
empresas públicas e as socie-
dades de economia mista.

“O novo decreto viabiliza 
a criação de mecanismos de 
controle sobre os gastos de-
correntes de cessões e requisi-
ções de empregados públicos, 
promovendo os devidos cui-
dados com o equilíbrio fiscal e 
ainda com o planejamento da 
força de trabalho da União”, 
afirma Wagner Lenhart, secre-
tário de Gestão e Desempenho 
de Pessoal do Ministério da 
Economia, em nota.

Segundo a norma, as ces-
sões que impliquem reembol-
so pela administração pública 
somente ocorrerão para o exer-
cício de cargo em comissão 
ou função de confiança com 
graduação mínima equivalente 
ao nível 4 do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superio-
res (DAS). Ainda de acordo 
com o decreto, os valores que 
excedem o teto constitucio-
nal remuneratório aplicável à 
administração pública federal 
continuarão não sendo reem-
bolsáveis. Se um empregado 
público já cedido for nomeado 
para exercício em cargo de co-
missão ou função de confian-
ça, não será mais necessário 
um novo ato de cessão. Além 
disso, caso seja nomeado em 
cargo ou função diverso do ato 
de cessão, basta uma comuni-
cação ao órgão cedente.

Bolsonaro não vai responder 
por apologia  do estupro

Ao considerar a imuni-
dade presidencial prevista 
na Constituição, o ministro 
Luiz Fux, do Supremo Tri-
bunal Federal, suspendeu 
as duas ações penais que 
tramitavam contra o presi-
dente Jair Bolsonaro, por 
apologia do estupro e por 
injúria. As ações ficam sus-
pensas até o fim do manda-
to. Na decisão, Fux explica 
que, de acordo com o artigo 
86 da Constituição, o pre-
sidente não pode ser res-
ponsabilizado, durante seu 
mandato, por atos alheios à 
atuação na Presidência. O 
ministro afirma ainda que a 
medida também suspende 
o prazo prescricional.

Bolsonaro se tornou réu 
nas ações penais em ju-
nho de 2016. Ao analisar 
denúncia da Procuradoria-

Geral da República e quei-
xa da deputada Maria do 
Rosário, a 1ª Turma do STF 
entendeu, por 4 votos a 1, 
que, além de incitar a prá-
tica do estupro, Bolsonaro 
ofendeu a honra da colega. 
As duas ações dizem res-
peito ao episódio entre Bol-
sonaro e a deputada Maria 
do Rosário (PT-RS). O pre-
sidente, à época deputado, 
afirmou na Câmara e em 
entrevista ao jornal Zero 
Hora que a deputada não 
merecia ser estuprada por-
que ele a considera “muito 
feia” e porque ela “não faz” 
seu “tipo”.

A defesa da deputada 
Maria do Rosário afirmou 
que a suspensão das ações, 
após a diplomação de Bol-
sonaro como presidente, é o 
curso normal da tramitação. 
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Bem-vindos  
(mas não são todos...)

– Alemanha, Herzlich Willkommen.
Segundo o Instituto de Pesquisa de Mercado de Traba-

lho alemão, há naquele país 1,1 milhão de postos de tra-
balho vagos pela inexistência de pessoal qualificado. Entre 
os profissionais mais procurados estão os engenheiros, os 
técnicos em informática, os médicos, os enfermeiros e os 
cuidadores de idosos. Esta situação levou o deputado Ka-
ramba Diaby a apresentar um projeto de lei de imigração 
controlada, em estudo.

Entre 2015 e 2016, a Alemanha recebeu mais de 1 milhão 
de refugiados, mas a coalizão de partidos políticos no poder 
(conservadores CDU e CSU; e SPD, social-democrata) de-
cidiu que, em 2019, a legislação deverá privilegiar o acesso 
ao mercado de trabalho local de estrangeiros profissional-
mente qualificados. Serão contemplados com uma licença 
de permanência de até seis meses, prorrogável para os que 
obtiverem colocação em setores como os de gastronomia 
e informática e matemáticas, além de razoável domínio do 
idioma. No final de 2018, havia mais de 338 mil vagas de 
trabalho nestes setores.

O Instituto Econômico Alemão, de Colônia, acrescentou 
que o crescimento econômico recente só foi conseguido por 
causa da imigração oriunda de Estados-membros da UE, 
mas que este fluxo esvaziou-se.

– Japão, He Yôkoso.
No Japão, com a aceleração do envelhecimento da 

população, do crescimento do turismo e de outras ativi-
dades econômicas, além da demanda decorrente dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio em 2020, o primeiro-ministro 
Shinzo Abe propôs o ingresso de centenas de milhares 
de trabalhadores estrangeiros para ocupar vagas ociosas 
nos postos de trabalho, desde que com salários barati-
nhos.

A intenção, no entanto, não tem curso tranquilo naquele 
país, com o debate entre os que, de um lado, condenam as 
portas abertas à servidão, e os que, do outro lado, temem 
portas abertas à permanência de imigrantes em um país tra-
dicionalmente isolacionista e belicoso (que o digam a China 
e as Coreias, entre outros). No início de dezembro de 2018, 
o Parlamento do Japão autorizou, não sem resistência, o in-
gresso de 300 mil trabalhadores, em cinco anos, a contar de 
abril de 2019.

É oportuno lembrar-se de que a banda de maior sucesso 
hoje junto ao público pré-adolescente e adolescente, a Kpop-
BTS (sigla que corresponde a Bangtan Sonyeondan, ou li-
teralmente, escoteiros à prova de balas), foi a causa de um 
incidente internacional. Jimin, um dos rapazes, deixou-se 
fotografar com uma camiseta em que havia a reprodução de 
uma foto na forma de um cogumelo decorrente de uma de-
tonação nuclear e a inscrição “Patriotsm our history. Libera-
tion Korea”, considerada por japoneses como um insulto às 
vítimas do bombardeio nuclear dos EUA sobre Hiroshima e 
Nagasaki, no final da II Grande Guerra. Em sua “defesa”, 
a banda explicou que a derrota do Japão também pôs fim a 
quatro décadas de domínio colonial japonês sobre a Coreia.

Vivem, hoje, no Japão, cerca de 1,3 milhão de trabalha-
dores imigrantes, quase 1% da população. Número relati-
vamente pequeno, se comparado ao de outros países com 
economia de porte equivalente. A maior parte é nativa da 

China, seguida de Vietnã, Filipinas e Brasil.
Para compensar a diminuição da população (menos 1 mi-

lhão de habitantes, entre 2010 e 2015, e menos 227 mil, em 
2018) e o envelhecimento (27% da população com mais de 
65 anos, em 2018, com possibilidade de chegar a 40%, em 
2050), a imigração estimulada passa a se integrar aos instru-
mentos de política econômica. Hoje, há uma oferta de traba-
lho a descoberto, de cerca de 60%, puxada pela construção 
civil, agricultura, construção naval, comércio varejista, ho-
telaria, turismo, enfermagem, cuidadores de idosos e servi-
ços domésticos. Para ter sucesso, o plano de importação de 
trabalho terá que superar algumas das tradições nesta área, 
como baixos salários e precárias condições de trabalho.

O plano inclui visto de permanência por cinco anos, re-
novável para os trabalhadores qualificados e permissão para 
imigração de suas famílias. Enquanto isso, o desafio das 
Olimpíadas de Tóquio está se aproximando velozmente. E 
nós, brasileiros, sabemos, por experiência própria, do custo 
de postergar as decisões...

– Perfil do jovem brasileiro
Desde 2012, pesquisa coordenada pelo Professor Ilton 

Teitelbaum do Núcleo de Tendências e Pesquisa do Espaço 
Experiência da Faculdade de Comunicação Social (Fame-
cos), da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUC/RS), 
denominada “Análise do perfil do jovem brasileiro”, ofere-
ce conclusões interessantes.

A pesquisa tem o objetivo de investigar mudanças de há-
bitos e costumes da chamada Geração Y. Para tanto, ouviu 
1.350 jovens compreendidos na faixa entre 18 e 24 anos de 
idade (74,6%) e entre 25 e 34 anos (25,4%), sendo 54,3% 
do sexo feminino e 45,7% do sexo masculino e de diferen-
tes regiões (Sudeste: 22,9%), Sul (33,3%), Norte/Nordeste 
(17,4%) e Centro-Oeste (26,4%). Algumas conclusões:

Os membros da Geração Y aspiram por conforto, mas 
não por acúmulo de riqueza.

Em relação ao consumo, a pesquisa identificou que, para 
os membros da Geração Y, no momento da compra, a prin-
cipal característica (95,2%) é a utilidade do produto, mas 
fatores emocionais, como a credibilidade (85,8%), também 
são levados em conta.

O local de preferência para compras são as lojas virtuais 
para 63,7% deles. Outros lugares frequentados pelos jovens 
com o propósito de compras, são os supermercados (60,8%) 
e os shopping centers (51,5%). Estes últimos, no entanto, 
estão perdendo espaço no Sul e Centro-Oeste do país. De 
acordo com a pesquisa, a praticidade dos supermercados e 
shopping centers se assemelha às redes sociais, onde existe 
a possibilidade de encontrar várias informações e utilidades 
em um só lugar.

Afirmam usar a internet todos os dias 95,8% dos jovens.
Neste ambiente, 92% ficam sabendo de lançamento de 

produtos, 78,1% buscam notícias, e 74,4% fazem compras. 
No segmento de 25 a 34 anos, 55,7% acessam as redes so-
ciais em celulares, aparelhos MP3 e similares todos os dias, 
e 26,8% não utilizam jogos.

Na faixa dos 18 aos 24 anos de idade, 71,7% acessam 
as redes sociais, e 26,7% utilizam jogos algumas vezes por 
semana.

Viajar e conhecer o mundo são aspirações de 66,6% dos 
jovens, a felicidade no trabalho, de 47,9%, e a constituição 
de família é a principal aspiração de 38,5%.

Mais detalhes podem ser encontrados em http://portal.
eusoufamecos.net/tag/projeto-1834/

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que no dia 28 de fevereiro de 2019, às 10h00min, no audi-
tório, situado na Av. Rio Branco, 124, 18° andar - Rio de Janeiro 
realizará leilão SEOP05-19 na forma presencial e on-line, dos 
veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não recla-
mados por seus proprietários, classificados como conservados, 
sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme 
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já 
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado 
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br/ www.brbid.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados em Empresas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS  DE 
TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINTUR-  CNPJ Nº 
35.812.015/0001-39 EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E PROFISSIONAIS  DE TURISMO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – SINTUR, entidade sindical inscrita no CNPJ 
sob Nº 35.812.015/0001-39, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 
– Cob 01 e 02 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP:20.050-002, neste ato 
representado por sua Presidente Maria Rosalina Barbosa Gonçalves, 
CPF Nº 595.983.287-91, inscrito no PIS sob nº10329149455, de acordo 
com as disposições legais e estatutárias, CONVOCA para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária toda a categoria dos trabalhadores e 
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, sócios e não 
sócios, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, em sua  sede sito 
Rua Sete de Setembro, nº 98 – Cob 01 e 02 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, 
CEP:20.050-002, às 09:30 horas em primeira convocação e às 10:00 horas 
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: A) CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2019.

Maria Rosalina Barbosa Gonçalves - Presidente do SINTUR

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

GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ Nº 04.517.241/0001-63 - NIRE 33.3.0031291-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 03/09/2018
Data, Hora e Local: 03.09.2018, às 10 horas, na sede social, Av. Pastor Martin 
Luther King Jr., nº 8.745, Colégio, Rio de Janeiro/RJ. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: José Francivito Diniz - Presidente, Valter Daniel Alvares 
- Secretário. Deliberações Aprovadas: (i) Aumento do capital social de R$
79.264.824,00 para R$ 101.016.533,00, sendo aumento de R$ 21.751.709,00,
mediante a emissão de 21.751.709 novas ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. As ações ora emitidas
são, nesta data, com a expressa anuência da acionista Solví Participações
S.A., que ora renuncia a seu direito de preferência, totalmente subscritas e
integralizadas pela acionista Essencis Soluções Ambientais S.A., nos termos
do Boletim de  Subscrição. (ii) Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social:
“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional, é de R$ 101.016.533,00, dividido em 101.016.533
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais.
Rio de Janeiro, 03/09/2018. Acionistas: Solví Participações S.A. e Essencis
Soluções Ambientais S/A. JUCERJA nº 00003510719 em 08/02/2019.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

Cerca de 50% das  
famílias paulistanas 
estão endividadas

A proporção de famílias 
endividadas na capital pau-
lista em janeiro chegou a 
49,9% (ou 1,95 milhão de la-
res) segundo Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (PEIC), 
realizada mensalmente pela 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP) e divulgada nesta 
terça-feira.

O resultado é 3,4 pontos 
percentuais menor do que o 
registrado no mesmo mês de 
2018 - uma redução de 120 
mil famílias. No ano passa-
do, em janeiro, 53,3% das 
famílias estavam endivida-
das.

“Algumas famílias estão 
tentando evitar comprometer 
as suas finanças com dívida. 
Houve uma melhora relativa 
neste primeiro mês em rela-
ção ao que foi visto ao lon-
go do ano passado, quando 
as taxas de endividamento e 
inadimplência estavam ainda 
mais elevadas. No entanto, 
ainda há uma grande parcela 
com dificuldade de cumprir 

com os compromissos fei-
tos”, destacou a entidade em 
nota.

A taxa de inadimplência 
– quando a família não con-
segue quitar até o vencimen-
to a dívida adquirida – teve 
aumento de 0,9 ponto por-
centual em relação a janeiro 
de 2018. Atualmente, são 
731,8 mil lares com contas 
em atraso. Também houve 
aumento no tempo médio 
de inadimplência, passando 
de 65,4 dias, em janeiro de 
2018, para 66,5 dias em ja-
neiro de 2019.

Os tipos de dívidas mais 
frequentes são o cartão de 
crédito, com 71% em janei-
ro (74,7% do mesmo mês 
do ano passado). Na segun-
da posição, os carnês, com 
12,7%; financiamento de 
carro (12%); financiamento 
de casa (11,2%), e crédito 
pessoal (10,2%).

A Peic é apurada men-
salmente desde fevereiro 
de 2004. Foram entrevista-
dos, aproximadamente, 2,2 
mil consumidores na capital 
paulista.
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05 A 25 DE FEVEREIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
05 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 

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

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de janeiro/2019.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 

que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira 
aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

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

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

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

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de janeiro/2019.

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

06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os empregadores domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
janeiro/2019.

07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de janeiro/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.

OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:

a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;

b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada 
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.

FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, 
até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, 
a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do 
Sirett, em até 2 dias após o término do contrato. 

Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando 
se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do 
termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período 
superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de janeiro/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do 

valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico 
www.esocial.gov.br.

O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem 

justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 

ser antecipado.
08 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de janeiro/2019.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro 
dos óbitos ocorridos no mês de janeiro/2019, devendo constar da relação a filiação, a 
data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser 
comunicado.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa 
entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de 
janeiro/2019.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.

FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2019.

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

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário 
transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado 
como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de 
transporte rodoviário internacional de carga.

FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de janeiro/2019.

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

13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira 
aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

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

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de fevereiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

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

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de fevereiro/2019.

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

14 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais 
das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As 
pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-
Contribuições.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.

No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.

FATO GERADOR: Comercialização no mês de janeiro/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.

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

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:

a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;

b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e

c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de 
janeiro/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, 
e facultativos.

FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2019.

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

DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa 
jurídica produtora e exportadora que apure crédito presumido do IPI para ressarcimento do 
PIS e da Cofins incidentes sobre os insumos utilizados.

FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre de 2018.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 

prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 

mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 

substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 

recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional; e

h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019. 
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do 

Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016,  exceto as optantes pelo 
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018.

As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

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

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de janeiro/2019.

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

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
janeiro/2019.

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2019.

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, 
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.

FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de janeiro/2019.

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2019.

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.

FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de janeiro/2019.

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

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção 
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive 
associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços 
sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito 
privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas 
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, 
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de 
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.

FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de janeiro/2019.

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

DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb.

FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016.

As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à 
DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.

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

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, 
inclusive rendimentos do trabalho.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e 
ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por 
transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a 
empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, 
bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a 
beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato 
gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

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

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

FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de janeiro/2019.

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

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2019.

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

21 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, 
as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, 
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 

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

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

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

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

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

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

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

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

FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2019.

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

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

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de fevereiro/2019.

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

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

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

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

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

FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2019.

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

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

FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas 
no mês de fevereiro/2019.

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

Inadimplência segue 
em alta, mas ritmo 
dá um refresco
País possui 62,08 
milhões de CPFs 
com restrição  
de crédito.

O crescimento do núme-
ro de consumidores com 
nome sujo na praça avançou 
2,42%. O número de dívidas 
teve leve recuo, de 0,29%. O 
volume de débitos em atra-
so continua crescendo em 
dois setores específicos: o 
de bancos, com avanço de 
2%, e o de água e luz, com 
aumento expressivo de 14%. 
Em contrapartida, comércio 
e comunicação registraram 
queda de 7%.

Os dados foram apurados 
pelo Indicador de Inadim-
plência da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). O presidente 
da CNDL, José Cesar da 
Costa, destaca que, apesar 
do avanço da quantidade de 
devedores, o número médio 
de dívidas vem caindo.

“O problema da inadim-
plência, que cresceu muito 
nos anos mais recentes, ain-
da está longe de resolvido. 
Mas já se observa uma ten-
dência de acomodação, que 
pode ser um prenúncio de 
melhora na capacidade de 
pagamento das famílias”, 
explica. “Este cenário só 
deve mudar quando a reto-
mada da economia for per-
cebida de fato pelos con-
sumidores, ou seja, com a 
criação de novos empregos 

e o aumento renda”, observa 
Costa.

Depois de alcançar ní-
veis recordes, estima-se que 
o país tenha fechado janei-
ro com aproximadamente 
62,08 milhões de brasileiros 
negativados, o que represen-
ta 40% da população acima 
dos 18 anos. Na avaliação 
da economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti 
(foto), o consumidor, que 
agora começa a livrar-se de 
dívidas atrasadas, deve cui-
dar para não voltar à inadim-
plência.

Quanto à estimativa por 
faixa etária, a maior frequên-
cia de negativados continua 
entre os que têm idade de 30 
e 39 anos. Em janeiro, mais 
da metade da população nes-
ta faixa etária (51%) esta-
va com o nome inscrito em 
alguma lista de devedores, 
somando um total de 17,6 
milhões.

Outro destaque é a propor-
ção significativa de inadim-
plentes com idade de 25 e 
29 anos (44%), da mesma 
forma que acontece na popu-
lação idosa, considerando-se 
a faixa etária entre 65 a 84 
anos, em que a proporção é 
de 33%. Já entre os mais jo-
vens, com idade de 18 a 24 
anos, a proporção cai para 
17%.

O indicador utiliza as in-
formações disponíveis nas 
bases de dados do SPC Brasil 
e da CNDL, tanto nas capi-
tais quanto no interior das 27 
unidades da federação. A esti-
mativa do número de inadim-
plentes apresenta erro aproxi-
mado de 4 p.p., a um interva-
lo de confiança de 95%.

App aproxima empresas de 
trabalhadores intermitentes

A mudança na legislação 
trabalhista, com a criação 
do trabalho intermitente, 
atendeu principalmente às 
atividades com demanda 
sazonal, como hotéis, bares 
e restaurantes. Entretanto, 
restava a questão de como 
reunir empregados qualifi-
cados e mais inclinados à 
flexibilização do trabalho 
com os empregadores que 
precisam deles.

Pensando nisso, a start up 
brasileira Closeer criou um 
aplicativo que une a deman-
da de estabelecimentos por 
profissionais temporários a 
trabalhadores que atuam ou 
querem ingressar nesse mer-
cado. “O que a Closeer faz é 
oferecer uma plataforma de 
profissionais para contrata-
ção imediata, além de dar, 
para as duas partes, históri-
cos e avaliações, tanto dos 
trabalhos realizados quanto 
dos estabelecimentos, o que 
não existia”, afirma Walter 
Vieira, CEO da empresa.

O algoritmo encontra 
quem possui a qualificação 
demandada e, de acordo com 
sua localização, disponibili-
dade e avaliação, o recomen-
da. Se este aceitar a oferta, 
ambos são colocados em 
contato, via chat. Acertado o 
recrutamento, o app permi-
te que o empregador acom-
panhe o deslocamento do 
profissional até o estabeleci-
mento via geolocalização. 

Para os empresários é um 

facilitador, pois os intermi-
tentes podem ser achados 
a qualquer hora para suprir 
faltas de funcionários ou atu-
arem em dias de fluxo maior 
de clientes. “A gente recebe 
muitos currículos, mas quan-
do precisávamos de um pro-
fissional, muitos já estavam 
no mercado, ou tinham o 
contato desatualizado, o que 
dificultava o recrutamento 
imediato. Com o uso do app, 
isso mudou”, diz o sócio-
proprietário do Olea, Fábio 
Costa.

O objetivo inicial da Cloo-
ser era atender o mercado 
de restaurantes e similares, 
composto por 1,2 milhão de 
estabelecimentos que empre-
gam 6 milhões de pessoas, 
das quais 450 mil são traba-
lhadores temporários. Além 
de ter um turn over elevado,
o setor sofre com oscila-
ções quanto a movimento de 
clientes, provocadas por fa-
tores sazonais ou até mesmo 
climáticos, o que inviabiliza 
a manutenção de uma força 
de trabalho estável.

No entanto, outros tipos 
de empregadores como lojas 
e supermercados se interes-
saram pelo app, o que amplia 
o leque para os intermiten-
tes. “O crescimento tem se 
mostrado exponencial. Nos 
surpreendeu que não só em-
presas do mercado de food 
service se inscreveram, mas 
também varejistas em ge-
ral”, finaliza Vieira. 



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Bradesco Cemig

Porto Seguro Siderúrgica Nacional

Usiminas Hypermarcas

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas 
a R$ 45,37, com alta de 2,16%. Dois dos indicadores sema-
nais mostram mercado vendido e um, comprado.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a 
R$ 13,22, com valorização de 0,99% os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cota-
das em R$ 62,83 e com valorização de 4,49%. Os três indi-
cadores semanais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Siderúrgica Nacional termina-
ram cotadas a R$ 9,85, com valorização de 2,39%. Dois 
dos indicadores semanais mostram mercado vendido e um, 
comprado.

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas 
a R$ 9,59 com valorização de 0,1%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Hypermarcas terminaram co-
tadas a R$ 29,99, com desvalorização de 2,53%. Os três 
indicadores semanais mostram mercado vendido.

n Monitor Mercantil 6 Financeiro Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019

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.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Joao Marcos de 
Castello Branco Fantinato - Juiz Titular do Cartório da 34ª 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 302 304 306 
D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2971 e-mail: 
cap34vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Execução de 
Título Extrajudicial - CPC - Execução de título extrajudicial, de nº 0064625-
65.2005.8.19.0001 (2005.001.066081-0), movida por BANCO BVA S A em 
face de IBB COMERCIAL DE BICICLETAS; CLAUSIO COELHO PEREIRA; 
PATRICIA MENDES PEREIRA. Assim, pelo presente edital CITAM os 
réus IBB COMERCIAL DE BICICLETAS; CLAUSIO COELHO PEREIRA 
e PATRICIA MENDES PEREIRA, que se encontram em lugar incerto e 
desconhecido, para no prazo de 03 (três dias) efetuarem o pagamento da 
quantia de R$ 1.018.580,28 (um milhão,  dezoito mil, quinhentos e oitenta 
reais e vinte e oito centavos) ficando cientes de que: a) caso não efetuem 
o pagamento naquele prazo, ocorrerá a penhora e avaliação de bens; b)
poderão oferecer embargos no prazo de quinze dias após a juntada do
mandado de citação aos autos; c) no caso de integral pagamento no prazo
de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezoito. Eu, Gabrielle Gouvêa Facina de Oliveira - Técnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/30775, digitei. E eu, Mariana da Silva Pinho
Nogueira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/29949, o subscrevo.

CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

DO CONDOMÍNIO CONTEMPORÂNEO DESIGN RESORT I
Aos Senhores Condôminos, pela presente ficam convocados os Srs. 
Coproprietários do Empreendimento Residencial em construção do 
Condomínio “CONTEMPORÂNEO DESIGN RESORT I”, situado na
Estrada da Cachamorra, nº 1.851 - Campo Grande – Rio de Janeiro - 
RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a 
realizar-se no dia 21 de fevereiro de 2019 (quinta-feira), no Centro de 
Convenções na Rua Sérgio Buarque de Holanda, 605 – Barra da Tijuca, 
nesta cidade, às 18:30hs em primeira convocação com a presença de 
metade dos condôminos e às 19hs. em segunda e última convocação, no 
mesmo dia e local, para discussão e deliberação da pauta abaixo informada:
1. Prazo de entrega das unidades – apresentação, esclarecimentos, 
discussão e votação; 2. Eleição de Síndico – votação; 3. Ratificação 
dos atos da Comissão de Representantes pelos condôminos; 4.
Recomposição da Comissão de Representantes; 5. Apresentação
jurídica realizada pelo escritório de advocacia contratado pelos 
condôminos; Sublinhamos a importância da presença de todos os 
coproprietários a esta reunião, pois as decisões tomadas obrigarão a 
todos. Informamos aos condôminos que quiserem ser representados por 
procuradores, que estes deverão apresentar seus mandatos, revestidos 
das formalidades legais e com firma reconhecida. Atenciosamente,

CONDOMÍNIO CONTEMPORÂNEO DESIGN RESORT I
CNPJ: 20.432.024/0001-27

Produção de petróleo da  
Arábia Saudita cairá em março

A Arábia Saudita produ-
zirá cerca de 9,8 milhões de 
barris por dia de petróleo em 
março, significando mais de 
meio milhão de barris por 
dia abaixo de seu nível de 
produção, afirmou o minis-
tro da Energia, Khalid al-
Falih, ao Financial Times.

A Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) cortou nesta terça-
feira sua previsão para a de-
manda mundial de petróleo 
em 2019, devido à desacele-
ração das economias. As ex-
portações da Arábia Saudita 
cairiam em março para 6,9 
milhões de bpd, de acordo 
com o artigo publicado nesta 
terça-feira.

A cifra da produção de 
março significa que a Arábia 
estaria cortando voluntaria-
mente a produção em mais 
de 500 mil bpd abaixo de seu 
nível de produção prometido 

em um acordo entre a Orga-
nização dos Países Exporta-
dores de Petróleo e aliados 
liderados pela Rússia. Sob o 
acordo fechado em dezem-
bro e que entrou em vigor 
no início do ano, a meta de 
produção da Arábia Saudita 
é de 10,311 milhões de bpd.

A notícia impulsionou os 
preços do petróleo Brent em 
mais de 2%, para quase 63 
dólares por barril.

A produção em março se-
ria 1,2 milhão de bpd menor 
do que a produção de no-
vembro da Arábia Saudita, 
que foi a maior de todos os 
tempos.

A Opep cortou sua pre-
visão para a demanda mun-
dial de petróleo deste ano, 
devido à desaceleração das 
economias e às expectativas 
de crescimento mais rápido 
da oferta, ressaltando o de-
safio de evitar um superávit 

enquanto inicia novos cortes 
de produção.

Em um relatório mensal, a 
Opep baixou sua previsão para 
o crescimento econômico de 
2019 e disse que a demanda por 
seu petróleo cairia para 30,59 
milhões de barris por dia, 240 
mil bpd menos que o previsto 
no mês passado.

Opep, Rússia e outros pro-
dutores aliados, uma aliança 
conhecida como Opep+, con-
cordaram em dezembro em 
reduzir a oferta em 1,2 milhão 
de bpd a partir de 1º de janeiro 
para evitar o excesso de oferta. 
A fatia da Opep nesse corte é 
de 800 mil bpd. No relatório, a 
Opep disse que a produção de 
petróleo caiu 797 mil bpd mês 
a mês, para 30,806 milhões 
bpd em janeiro. Isso represen-
ta 86% de cumprimento dos 
cortes prometidos, segundo 
um cálculo da Reuters.

155 empresas chinesas 
listadas fecharam  
com lucro em 2018

Cento e cinquenta e qua-
tro empresas chinesas lis-
tadas publicaram suas esti-
mativas preliminares do ano 
passado até esta terça-feira. 
Mais de 98% delas relataram 
lucros, de acordo com dados 
do ChinaDataPay.com, um 
fornecedor online de infor-
mação financeira.

Quinze companhias lis-
tadas preveem lucros líqui-
dos de mais de 10 bilhões 
de iuans (cerca de US$ 1,47 
bilhão). O China Merchants 
Bank relatou a estimativa de 
lucro líquido mais alta, de 
80,56 bilhões de yuans (US$ 
11,5 bilhões), aumento de 
14,84% em termos anuais.

Segundo a agência Xinhua, 
o setor imobiliário foi tam-
bém altamente lucrativo, com 
o Poly Real Estate Group e 
o Greenland Holding Group 
arrecadando respectivamente 
18,8 bilhões de iuans (US$ 
2,7 bilhões) e 11,66 bilhões de 
iuans (US$ 1,88 bilhão).

Em termos de aumento de 
lucro, a SDIC Xinji Energy 
Co. relatou a maior taxa de 
crescimento, de 1.037,67%, 
registrando um ganho líqui-
do de 252 milhões de iuans 
(US$ 36 milhões)no ano 
passado.

Com relação às receitas, 
o Sinopec Group, maior re-
finaria de petróleo do país, 
reportou uma estimativa de 
receita de 2,88 trilhões de 
iuans no ano passado, a mais 
alta entre as 154 empresas.

Os dados mostram que 106 
das 154 companhias preveem 
crescimento tanto em receita 
quanto em lucro líquido, com 
25 declarando um aumento de 
mais de 20%.

Centenas de empresas lis-
tadas publicarão suas estima-
tivas preliminares até o final 
de fevereiro. No ano passa-
do, 1.460 estavam listadas na 
Bolsa de Valores de Shanghai, 
enquanto 2.179 na Bolsa de 
Valores de Shenzhen.

Na Europa, 
Michelin puxa 
ações do setor 
automobilístico

Os principais índices acio-
nários europeus encerraram 
em alta nesta terça-feira, em 
meio a um tom positivo entre 
os investidores sobre as nego-
ciações comerciais entre Esta-
dos Unidos e China e sinais de 
um compromisso para evitar 
outra paralisação parcial do 
governo norte-americano.

As montadoras e fornece-
doras de autopeças registra-
ram os maiores ganhos, com 
alta de 2,9%, depois que a Mi-
chelin apresentou resultados 
melhores do que o esperado e 
prometeu mais ganhos no lu-
cro operacional este ano, ape-
sar de condições desafiadoras.

O índice FTSEurofirst 300 
subiu 0,45%, a 1.428 pontos, 
enquanto o índice pan-europeu 
STOXX 600 ganhou 0,46%, a 
363 pontos. As ações da fabri-
cante francesa de pneus dispa-
raram 13%, no melhor dia em 
quase uma década.



Família aplicou R$ 30 mi em 
bitcoins e Coaf nem percebeu

O Coaf não tomou conhecimento de uma aplicação em 
mais de 2 mil bitcoins, o que significa o equivalentes a quase 
R$ 30 milhões. O dinheiro desapareceu e pode causar efeitos 
catastróficos para a brasileira Mercado Bitcoin, que responde a 
uma ação judicial desde 2015 por conta da perda de milhares de 
criptomoedas em 2013. A ação está sendo movida por Thiago de 
Camargo Martins Cordeiro e seus familiares Conceição Apare-
cida de Camargo Martins (avó), Dirce Gracy Martins Cordeiro 
(mãe) e Elisabete Martins (tia), que buscam reaver “montante 
aproximado de 2.246,7811916 bitcoins”, conforme o processo. 
A ação é contra Leandro Marciano César, o fundador da corre-
tora, e Mercado Bitcoin, por sumiço das criptomoedas investidas 
no grupo Bitcoin Rain. O engraçado é que as transações nunca 
foram investigadas pelo Coaf.

Alega o cidadão que os bitcoins estavam custodiados 
no Mercado Bitcoin, mas após um ataque ao site, em mar-
ço de 2013, todas as criptomoedas se perderam. A corre-
tora, contudo, se defende, por meio de seus advogados, 
afirmando que o caso é entre Leandro Marciano César e 
os investidores, uma vez que a atual gestão nada tem a ver 
com o ocorrido e que a empresa como é hoje foi consti-
tuída apenas em maio de 2013.

Antes de morrer, transferências elevadas
Na semana que antecedeu a alegada morte do fundador 

e CEO da exchange de criptomoedas QuadrigaCX, pelo 
menos 5 mil ethereum foram transferidos para carteiras da 
Bitfinex, Kraken e Poloniex, sendo a maior parte enviada 
para a Binance (4.550.ETH). Gerald Cotten, que mor-
reu em 9 de dezembro de 2018, era o único responsável 
pelas chaves privadas das carteiras da exchange. Segundo 
análise de dados públicos de blockchain realizada pela 
Coindesk e publicada na última sexta-feira, quase US$ 
1 milhão (R$ 3,7 milhões) em ether (ETH) foram envia-
dos da QuadrigaCX para outras exchanges somente em 
dezembro, o mesmo mês em que Cotten morreu. O total 
de ETH transferidos foi de 9 mil unidades.

Não está claro se foi algum cliente ou a própria Quad-
rigaCX que iniciou essas transações, mas a movimentação 
destes fundos já causou furor na comunidade de criptomo-
edas, principalmente nos clientes afetados. Os analistas da 
Coindesk usaram uma trilha que começa em junho de 2017, 
a última vez que a carteira da QuadrigaCX, identificada pub-
licamente, havia sido usada. O caso QuadrigaCX está sendo 
investigado pela justiça canadense. A Coindesk solicitou à 
exchange informações sobre as transferências, mas não ob-
teve retorno.

Ações do setor petrolífero voltaram a subir
O setor petrolífero negociou em alta nesta terça-feira 

devido aos novos boatos espalhados sobre petróleo. A 
Arábia Saudita pretende efetuar mais cortes na produção. 
Entendam, pretender não significa que vai reduzir. O min-
istro da Energia saudita, Khalid Al-Falih, disse nesta ter-
ça-feira ao Financial Times que o reino pretende ir além 
do que foi acordado na Opep e reduzir a produção para 9,8 
milhões de barris no próximo mês.

No caso da petrolífera portuguesa Galp, várias notas 
positivas foram emitidas após a apresentação de resulta-
dos. O Goldman Sachs elevou o preço-alvo da companhia 
de € 17,50 para € 18 por ação. A avaliação implica um 
potencial de valorização de 32% e a recomendação passou 
de “vender” para “neutra”.

FinanceiroMonitor Mercantil  n Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 7

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 
Recebíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na 
qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª 
Série de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 11.1, 11.2 e 
11.4 do respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo 
de Securitização”), convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em as-
sembleia geral, a ser realizada em 1ª convocação no dia 27 de fevereiro 
de 2019, às 11h00, 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) Deliberar sobre o aporte 
adicional e sua metodologia, pelos investidores para  pagamentos das des-
pesas relacionadas à manutenção dos CRI, conforme material disponibili-
zado no site da Emissora na data da convocação. 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 específicos para representação na assembleia 
geral objeto desta convocação, devidamente assinado e com firma reconhe-
cida, na sede do Agente Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 
4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Genéve), salas 302/303/304, 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 representação para o correio ele-
trônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações 
poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.com. Rio 
de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

COOPARIOCA – COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.
CNPJ Nº 31.344.070/0001-90 NIRE nº 334.0000305-5

Edital de Convocação 
Assembléia Geral  Ordinária

Em consonância com o Art.25, Item I, capítulo VI, art.32, itens I,II,III,IV e V, Seção 
I do Estatuto Social, a Diretoria da Cooparioca – Cooperativa de Trabalho de Taxi 
Carioca Ltda, Convoca os cooperados em dia com sua obrigações sociais a reu-
nirem-se em Assembléia Geral Ordinária. No dia 16 de março de 2019  na sede, 
sito à Rua Maestro Henrique Vogeler, nº 142, Brás de Pina, Rio de Janeiro, com 
1ª convocação às 08:00h, com quorum mínimo de instalação de 2/3 do Quadro 
Social;  2ª convocação às 9:00h com quorum mínimo de instalação de ½ mais um 
do Quadro Social; 3ª e última convocação às 10:00h com quorum mínimo de insta-
lação de 10(dez) cooperados presentes em dia com suas obrigações sociais para 
analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ITEM 1 –  Prestação e 
aprovação das contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) balanço; c) De-
monstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho 
Fiscal; d) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da in-
suficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzin-
do-se no primeiro caso as parcelas para os fundos obrigatórios. ITEM: 2 – Eleição 
dos membros do Conselho Fiscal: 03(três) membros efetivos e 03(três) membros 
suplentes. Eleição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina: 03(três) mem-
bros efetivos e 03(três) membros suplentes. Os candidatos deverão observar: Art. 
36, Capítulo VII do Estatuto Social. A urna ficará à disposição do Quadro Social 
até análise do último tópico. Em seguida será efetivada a apuração. Para efeito 
de Quorum, contamos com a presença de 180 cooperados. As inscrições para os 
candidatos se encerrarão no dia 01 de Março de 2019, às 17:00h, na sede. Rio de 
Janeiro, 12 de Fevereiro de 2019. Severino Vicente de Lima. Diretor Presidente. 

Empresas projetam investir US$ 700 mi em termelétrica em Macaé

CCEE: comercializadoras de  
energia fazem ‘apostas ruins’ 
Veja e Linkx 
afirmam estar 
em dificuldades 
para cumprir 
contratos

O Conselho de Adminis-
tração da Câmara de Co-
mercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) decidiu nas 
últimas semanas impor res-
trições às comercializadoras 
Vega Energy e Linkx após 
notícias de que as empresas 
estariam expostas negativa-
mente no mercado livre de 
eletricidade. Elas agora só 
podem registrar novos con-
tratos após análise da CCEE, 
que avaliará se estes não au-
mentam a exposição. 

A CCEE disse nesta terça-
feira que a crise de duas co-
mercializadoras de energia 
que têm enfrentado dificul-
dades para cumprir contra-
tos com clientes não é fruto 
de uma disparada de preços 
no setor, como alegam as 
empresas, mas de erros de 
estratégia e gestão de riscos.

Geralmente, os comercia-
lizadores fecham contratos 
de forma bilateral com seus 
clientes e só registram os 
acordos na Câmara pouco 
antes da chamada liquida-
ção financeira do mercado 
de curto prazo, quando a 
CCEE realiza um acerto das 
diferenças contratuais entre 
montantes de energia vendi-
dos, contratados e utilizados 
pelas partes.

Conforme informou a 
Reuters, a Vega acumulou 
uma posição vendida em 
contratos para o ano de 2019 
avaliada em cerca de R$ 180 
milhões, mas disse ter sido 
surpreendida pela alta nos 
preços spot da energia a par-

tir de meados de dezembro, 
quando houve uma virada no 
cenário hídrico e as cotações 
começaram a subir.

Já a Linkx Energia avisou 
a um grupo de 10 clientes na 
segunda-feira que “motivos 
alheios à sua vontade” torna-
ram “impossível” o cumpri-
mento de contratos para en-
trega de energia em janeiro, 
citando também as chuvas 
ruins que elevaram os preços 
spot, também conhecidos 
como Preço de Liquidação 
das Diferenças (PLD).

Preços spot

Mas o presidente do Con-
selho de Administração da 
CCEE, Rui Altieri, lembrou 
que os preços spot ficaram 
em máximas durante meses 
em outras ocasiões, como 
em 2014 e em 2018, o que 
não aconteceu em janeiro 
deste ano, quando as comer-
cializadoras começaram a 
sinalizar problemas.

“Não é uma questão de 
o PLD estar alto, é questão 
das posições que os agentes 
assumem com uma estra-
tégia. Queria dissociar isso 
da questão do PLD alto. Em 
2014 passamos o ano prati-
camente todo com o PLD a 
822 reais (por megawatt-ho-
ra)”, afirmou Altieri durante 
café da manhã com jornalis-
tas para comemorar 20 anos 
da CCEE.

Os preços spot chegaram 
a tocar, no início de dezem-
bro, uma mínima de cerca de 
R$ 59 por MWh, devido às 
perspectivas favoráveis para 
a chuva na região das hidre-
létricas, principal fonte de 
geração no Brasil.

A partir da metade do mês, 
no entanto, as chuvas rarea-
ram e o PLD começou a su-
bir —as cotações fecharam 
o mês em R$ 88 e abriram 

2019 a R$ 140, para tocarem 
R$ 183 no final do mês. Em 
fevereiro, elas seguiram em 
alta e tocaram o teto permiti-
do pela norma atual do setor, 
de R$ 513 por MWh.

A CCEE já havia registra-
do um cenário de crise em al-
gumas comercializadoras no 
passado, no início de 2008, 
quando o preço spot também 
saltou para o teto regulató-
rio, mas as situações não são 
as mesmas, segundo a con-
selheira Solange David.

Naquela época, lembrou 
ela, alguns agentes foram 
à Justiça com alegações de 
que a falta de gás para tér-
micas da Petrobras havia 
impactado indevidamente 
os preços, em ações que em 
alguns casos ainda estão em 
tramitação.

“Era um cenário e um 
contexto diferentes de hoje, 
que é (um contexto) de as-
sunção de risco maior em 
função das negociações que 
os agentes fazem”, afirmou 
ela.

Os representantes da 
CCEE ressaltaram ainda que 
a instituição tem como fun-
ção monitorar as operações 
fechadas entre os agentes do 
mercado de energia e pode 
interferir em prol da segu-
rança do ambiente de comer-
cialização de energia, como 
aconteceu nos casos da Vega 
e da Linkx.

“Todos os agentes são 
constantemente monitorados 
por nossa central, não é por-
que sai uma notícia de jornal 
que começamos (a monito-
rar). É feito constantemen-
te, e muitas vezes a notícia 
confirma nossa ação”, disse 
Altieri.

Problemas

Os problemas enfrentados 
pelas comercializadoras de 
energia neste ano, no entan-

to, aconteceram ainda antes 
de elas registrarem seus con-
tratos junto à CCEE, ressal-
taram os conselheiros da ins-
tituição.

A Vega, por exemplo, está 
exposta para o ano de 2019, 
para o qual a CCEE ainda 
não realizou nenhuma liqui-
dação financeira, enquanto a 
Linkx sinalizou aos clientes 
problemas com os contratos 
de janeiro.

“Existem muitos contra-
tos assinados fora. Essas 
duas empresas não têm ex-
posição aqui dentro... o que 
elas fizeram foi para entre-
gas futuras. Essa é uma dis-
cussão a ser travada: até que 
ponto nossa atuação e moni-
toramento têm que avançar 
nesse mercado?”, questio-
nou Altieri.

Os conselheiros da CCEE 
afirmaram ainda que a atual 
situação pode eventualmente 
ajudar a retomar debates so-
bre possíveis aprimoramen-
tos nas garantias praticadas 
no mercado ou até sobre exi-
gências financeiras exigidas 
para a criação de comercia-
lizadoras.

Movimentos anteriores da 
CCEE e da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Ane-
el) para exigir que os agentes 
que operam no mercado de 
energia fossem obrigados a 
ter um banco que garantis-
se suas transações acabaram 
não avançando por questões 
como a resistência das em-
presas aos custos e a falta 
de interesse das instituições 
financeiras.

“Toda crise tem ameaça 
e oportunidade. Então de 
repente um momento mais 
tenso pode abrir caminho 
para que as garantias sejam 
aperfeiçoadas. É aquilo, o 
diabético quer sorvete, mas 
você tem que dar insulina”, 
afirmou o conselheiro Ary 
Pinto.

Após adquirir Sevennova, Neoway planeja IPO para o início de 2020
A empresa catarinense 

Neoway, de TI, comprou a 
Sevennova, plataforma es-
pecializada em potencializar 
estratégias de identificação 
e ativação de usuários on-
line, com inteligência arti-
ficial para customização de 
campanhas digitais. Com a 
integração das tecnologias, 
a Neoway passa a oferecer 
uma solução exclusiva para 
segmentação e ativação de 
clientes, unindo on e offline e
se tornando uma alternativa 
às plataformas tradicionais de 
mídia. Com essa aquisição, a 
empresa estuda realizar IPO 
no início do próximo ano.

Multinacional do polo de 
tecnologia de Florianópolis, 
a Neoway é especializada 
em Big Data, informações 
para negócios. Fundada e 
presidida por Jaime de Pau-
la, um engenheiro eletricista 
e doutor em Inteligência Ar-
tificial pela UFSC, a empre-
sa tem filial em Nova York 
e já foi até elogiada pelo gi-

gante Morgan Stanley.
Fundada em 2002, a em-

presa recebeu aportes de al-
guns dos principais fundos 
de investimento do mundo 
como o Temasek, PointBre-
ak, Pollux e Andrew Prozes, 
Accel Partners, Monashees 
e Endeavour Catalyst. Pre-
sente em São Paulo, Floria-
nópolis, Nova York (EUA) 
e Lisboa (Portugal), a com-
panhia possui mais de 300 
colaboradores. Atualmente, 
a Neoway presta serviços 
e soluções para os setores 
automotivo e transporte, 
bancos, benefícios, bens de 
consumo, cobrança e recu-
peração, construção civil, 
cooperativa de crédito, oil & 
gas, saúde & pharma, segu-
radoras e corretoras de segu-
ro, tecnologia e telecom.

“Adquirir empresas com-
plementares e que tenham 
sinergia com o nosso modelo 
de negócios faz parte da nossa 
estratégia de expansão. O ob-
jetivo é, em 2019, crescer de 

50% a 75%; contratar cerca de 
100 pessoas; fazer a aquisição 
de mais uma ou duas empre-
sas, brasileiras ou americanas; 
e, até o início do ano que vem, 
fazer o IPO da empresa”, si-
naliza Jaime de Paula, CEO 
da Neoway. Com a aquisição, 
a Neoway aumenta a sua ca-
pacidade de ajudar clientes 
em suas estratégias de sales 
& marketing, se tornando 
um one stop shop de soluções 
para aumento de vendas.

No Neoway Digital, por 
meio de análises de navegação 
web, análise de app’s mobile e 
sistemas de automação de ma-
rketing, o cliente aumenta as 
taxas de conversão, além de re-
duzir gastos com mídias pagas, 
pois permite trabalhar, a custo 
zero, qualquer canal digital.

“Desta forma as empresas 
poderão direcionar as es-
tratégias de marketing com 
muito mais precisão, para 
uma audiência extremamen-
te qualificada e validada 
pelo cliente, fugindo das pla-

taformas tradicionais com 
altos valores e que entregam 
o conteúdo para audiências 
pouco segmentadas e duvi-
dosas. O objetivo é otimizar 
os recursos de marketing, 
aumentando em mais de 
100% a taxa de conversão de 
leads”, comenta de Paula.

Atualmente, a plataforma 
digital conta com 150 clien-
tes. A estimativa é que, em 
dois anos, o portfólio seja 
composto por 1.000 empresas 
dos mais diversos segmentos 
como construção civil, bens 
de consumo, bancos e saúde.

“A nova solução da Neo-
way permite que as empre-
sas cruzem informações 
do mundo físico e online, 
de uma maneira integrada, 
rápida e intuitiva. Sua ade-
rência tem sido bastante 
satisfatória. Até o momen-
to, 100% das empresas que 
testaram a ferramenta, ad-
quiriram o serviço”, fina-
liza Daniel R. Cohen, head
da Neoway Digital.

Um investimento de US$ 
700 milhões está sendo esti-
mado pelas empresas Pátria 
Investimentos, Grupo Shell e 
Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems (MHPS) para a constru-
ção e operação de uma usina 
termelétrica que será abastecida 
pelo gás do pré-sal em Macaé, 
no interior do Rio. Segundo 
informação difundida nesta ter-
ça-feira, a usina vai se chamar 
Marlim Azul e tem previsão de 
começar a funcionar em 2022. 
Ainda não foi informado quan-
do será o início das obras.

Conforme informou o G1, 

a usina será a primeira no 
Brasil a usar turbinas a gás 
M501JAC da Mitsubishi, 
equipadas com a tecnologia 
capaz de produzir eletricida-
de mais eficiente e confiável 
com baixo consumo de água 
e de emissões.

A Marlim Azul tem a ex-
pectativa de despacho de 
mais de 80%, o que vai per-
mitir complementar o inter-
valo da geração renovável 
com a exploração das reser-
vas de gás natural do pré-sal, 
segundo a empresa Pátria.

A parceria entre as multina-

cionais prevê o desenvolvimen-
to da planta e a comercialização 
da energia, tanto no mercado 
cativo, por meio de um leilão 
realizado pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel), 
em dezembro de 2017, como 
na contratação livre de energia 
(ACL), por meio da Shell Ener-
gy Brasil.

Segundo a parceria, a plan-
ta vai entrar em operação 
disponibilizando ainda ener-
gia adicional a ser vendida 
no livre mercado. De acordo 
com a Pátria Investimentos, 
a usina Marlim Azul, de 565 

megawatts, foi o primeiro 
projeto vencedor dos leilões 
de energia com gás do pré-sal 
brasileiro, com um dos custos 
variáveis unitários mais com-
petitivos entre as usinas a gás.

“A MHPS tem o privilégio 
de trazer nossa tecnologia lí-
der mundial para o Brasil, aju-
dando a inaugurar uma nova 
era de uso do gás pré-sal bra-
sileiro para fornecer energia 
flexível que complementará a 
geração intermitente de ener-
gia eólica e solar”, disse Paul 
Browning, CEO da MHPS 
Américas.
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22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS REALIZADA EM 08.02.2019. 
DATA, HORA E LOCAL: Em 08 de fevereiro de 2019, às 11 horas, na sede 
social da Souza Cruz LTDA (“Sociedade”). CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: 
Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença 
dos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.  
MESA: Presidente: Sr. Andre Basile Mendonça; e Secretária: Natasha de 
Freitas Machado Kurrik. DELIBERAÇÕES: Todas tomadas por unanimidade 
de votos e sem quaisquer reservas: (1) considerando a realização de revisão 
da estrutura de capital da Sociedade, os sócios aprovaram o cancelamento 
da redução de capital da Sociedade, deliberada através da 20ª Reunião 
Extraordinária de Sócios, realizada em 10/10/2018, cuja ata foi publicada 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, 
nas edições de 11/10/2018; e (2) em decorrência do cancelamento da 
redução de capital mencionado no item acima e do fato de que não houve 
restituição de nenhum item patrimonial aos sócios, a redução do capital 
social da Sociedade não chegou a ser efetivada, permanecendo inalterado 
e no montante de R$ 9.292.715.862,77, dividido em 14.596.285.067 
quotas, com valor nominal de R$ 0,636649381687264 cada uma. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata, após 
lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela totalidade 
dos sócios da Sociedade, na presença de duas testemunhas. Andre Basile 
Mendonça - Presidente da Mesa; Natasha de Freitas Machado Kurrik - 
Secretária. BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) 
B.V. Sócia, p/p Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes; MOLENSTEEGH 
INVEST B.V. Sócia, p/p Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8

SERVIÇO REGISTRAL 
7° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Décio Luiz Gomes - Registrador 

Rua Sete de Setembro, 32 — 3° andar — Tel: 2232-9744 — 
CEP: 20050-009 — CNPJ: 30.715.734/0001-18 

EDITAL
DECIO LUIZ GOMES, Oficial Registrador do Serviço do 7° Ofício 
do Registro de imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, portador da 
matrícula n° 90/230 da CGJ/RJ — Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente 
edital virern ou dele notícia tiverem que, atendendo ao que Ihe 
requer ITAÚ UNIBANCO S/A, com sede em São Paulo/SP, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04, na qualidade de credor 
fiduciario de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOBREIRA, CPF/
MF sob a n° 937.529.467-68, devedor fiduciante, que se encontra 
em lugar incerto e não sabido, com relação ao imóvel identificado 
por prédio e domínio útil do terreno, na Travessa Braz e Barros 
n° 35, antigo n° 01, na freguesia do Espírito Santo, adquirido nos 
termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imó-
vel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras 
avenças, datado de 18 de julho de 2008, cedido o direito creditório 
conforme a mesmo Instrumento, e registrados neste Serviço do 7° 
Ofício do Registro de lmóveis da Comarca do Rio de Janeiro sob 
os n°s 04 e 05 da matrícula n° 6.667, em 11 de agosto de 2008, 
fica o devedor intimado para pagar as prestações vencidas e 
as que se vencerem até a data do efetivo pagamento, mais juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, sob 
Pena de rescisão do respectivo contrato, com perda das presta-
ções já pagas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos após a terceira e última publicação deste edital em jornal de 
circulação nesta cidade, a escolha do credor; purgar o debito, sob 
as penas da Lei. E, para que a notícia chegue ao conhecimento do 
devedor, é passado o presente edital em conformidade com o pa-
rágrafo 4° do artigo 26 da Lei n° 9.514/97. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
aos 31 de janeiro de 2019. Eu, __(Marcelo A.T. de Carvalho — 2° 
Oficial Substituto — cadastro n° 94/1737 da CGJ/RJ), o extrai. E 
eu, __(Décio Luiz Gomes — Oficial Registrador — mat. n° 90/230 
— CGJ/RJ), o subscrevo e assino. 

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da AÇÃO DE EPÍGRAFE em que
CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA MARIA move em face de 
WELINGTON BENEDITI ALVES FERREIRA E OUTROS na forma 
abaixo. Processo n° 0171429-33.2000.8.19.0001 A Monica de 
Freitas Lima Quindere, Juíza Titular de Direito na 5ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 
dias, aos interessados e aos devedores WELINGTON BENEDITI 
ALVES FERREIRA E OUTROS, que no dia 18 (dezoito) de 
fevereiro de 2019, a partir das 11:03 horas será levado a Público 
Leilão, por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público 
LEONARDO SCHULMANN e/ou Preposta GLACE DI NAPOLI, 
com escritório na Travessa do Paço, n° 23 - sala 812,Centro, 
Cep.: 20010-170, leilão este que se realizará no Átrio do Fórum 
da Comarca da Capital à Avenida Erasmo Braga, nº 115–Hall 
dos Elevadores, Centro–Rio de Janeiro/RJ, o bem penhorado 
e avaliado á fls.299 e 804, descrito como segue. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Apartamento 202 do prédio situado à Av. Julio 
Furtado, 196 Grajaú, devidamente dimensionado e caracterizado 
no 10° de Ofício de Registro de Imóveis, sob a matricula n° 23.493 
e Inscrição Municipal n°1.257582-5 (IPTU), conforme fotocopias 
dos documentos que acompanharam o mandado e fazem parte 
integrante deste laudo. PRÉDIO: Edificação de sete pavimentos, 
com quatorze apartamentos, dois por andar, garagem coberta com 
sete vagas, todas de proprietários, dois elevadores, câmeras de 
segurança e porteiro diurno de segunda a sábado. Edifício em 
concreto armado e alvenaria de tijolos, coberto por argamassa e 
pintura plástica, construído há trinta e oito anos, e com a fachada 
revestida em pastilhas. APARTAMENTO 202: Unidade residencial 
com 80 (oitenta) metros quadrados de área de edificada, composta 
por 03 quartos, sala, cozinha, banheiro e dependências de 
empregada, necessitando de reforma geral. O imóvel tem vista 
livre e recebe o sol da manhã. LOCALIZAÇÃO: Prédio situado 
em rua de boa localização no bairro com todos os melhoramentos 
presentes na cidade tais como rede de água e esgoto, distribuição 
de energia elétrica, telefone, iluminação publica, e bem servida, nas 
proximidades, de Transporte Publica (ônibus) e Comercio em geral.
METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Esta avaliação foi feita de forma 
direta, com acesso ao imóvel, utilizando o método comparativo 
dos dados do mercado imobiliário da região. AVALIO O imóvel 
acima descrito em R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil 
reais). Rio de janeiro 20 de fevereiro 2018. Constam Débitos 
de IPTU no valor R$61.065,01 (sessenta e um mil e sessenta e 
cinco reais e um centavo), de FUNESBOM no valor R$ 448,38 
(quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) e 
débitos de condomínio no valor de R$386.956,70 (trezentos oitenta 
e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). 
Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 25 
(vinte e cinco) de fevereiro de 2019 no mesmo local e o mesmo 
horário, pela oferta acima de 50%, de acordo com o art.886. V. 
do CPC/2015. Para que os interessados tomem conhecimento 
deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando 
assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio 
deste edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do 
CPC/2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento 
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista e 
imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput, do 
CPC/2015), 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas de 
cartório até o máximo permitido por lei, será paga pelo arrematante. 
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018. Eu, Denise Tavares Mansur, 
__ substituta do Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. 
(Ass.) Monica de Freitas Lima Quindere, MMA  __ Dra Juíza.

BURN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 11.636.336/0001-61

Burn Indústria e Comercio Ltda. torna pública que entregou a Secretaria 
Municipal do Ambiente e de Defesa dos Animais - SEMADA, em 13/02/2019 
o Relatório de Auditoria Ambiental do ano 2018, referente à fabricação de
artefatos têxteis como vassouras e esponjas de aço para uso doméstico e
saneantes/Domissanitários e informa que estará a disposição na Rua São
Paulo, 637 - Campo Alegre - Queimados - RJ, no período de 30 dias a partir 
da data de publicação, no horário de 08:00h às 17:00h, sob responsabilida-
de do setor de segurança de trabalho. Informa ainda que o mesmo estará
disponível para consulta pública na Secretaria Municipal do Ambiente e de
Defesa dos Animais de Queimados - SEMADA, situada na Avenida Luigi
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Menos de 10% dos brasileiros têm previdência privada
Segunda via da 
aposentadoria em 
um mercado que 
já movimenta  
R$ 600 bilhões

A reforma da previdência 
social tem provocado um for-
te debate no país. O governo 
acena que tal reforma se mate-
rializará ainda este ano, apesar 
de não ter data definida para 
isso acontecer. A indecisão 
sobre o futuro da previdência 
pública tem estimulado uma 
pequena parte da população 
a planejar a previdência com-
plementar como uma segun-
da via para sua aposentado-
ria, pois além de segurança 
as pessoas estão procurando 
uma maior rentabilidade para 
seu capital.

O mercado de previdência 
privada ou complementar no 
Brasil movimenta atualmente 
mais de R$ 600 bilhões por 
ano. Segundo especialistas, há 
planos de previdência priva-
das para todos os bolsos.

O mercado trabalha com 
dois tipos de previdência 
complementar: aberta ou 
fechada. As duas respon-
dem hoje pela cobertura de  
menos de 10% da popula-
ção brasileira. Em síntese, 
a principal diferença entre 
os dois segmentos, fechado 
e aberto, reside no público 
alvo a quem se destinam os 
planos de benefícios.

As entidades abertas 
são representadas pelos 
bancos e seguradoras que 
comercializam planos de 
mercado, como os PGBLs 
e VGBLs,por exemplo, e 
podem ser adquiridos por 
qualquer pessoa física ou ju-
rídica. Nesta modalidade, os 
aportes são realizados exclu-

sivamente pelo titular
 Um dos principais dife-

renciais dos planos abertos é 
a sua liquidez, já que os de-
pósitos podem ser resgatados 
durante a fase de acumulação 
a cada dois meses. O número 
total de participantes de pla-
nos abertos é estimado em 5 
milhões de pessoas. O órgão 
do governo que fiscaliza é a 
Susep (Superintendência de 
Seguros Privados), ligada ao 
Ministério da Fazenda.

Já as entidades fechadas 
são os chamados fundos de 
pensão. Os planos são cria-
dos por empresas e admi-
nistrados por instituições 
sem fins lucrativos e todos 
os ganhos das aplicações fi-
nanceiras são repassados aos 
participantes dos planos.

Desde dezembro de 2017, 
a fintech Ciclic desburocrati-
za o ramo dos investimentos 
financeiros e dos produtos 
de proteção, tanto individu-
ais quanto familiares. Base-
ada na tecnologia digital, a 
fintech oferece contratação 
de previdência privada de 
forma 100% online. 

A Ciclic tem como acio-
nistas a BB Seguridade, 
empresa de seguros que per-
tence ao Banco do Brasil, e 
a Principal Financial Group 
(PFC), empresa norte-ame-
ricana líder no setor de pre-
vidência e investimentos. Há 
23 anos no setor, Raphael 
Swierczynski, CEO da Ci-
clic, conversou com o MO-
NITOR MERCANTIL sobre 
previdência privada. 

O mercado de previdên-
cia privada no Brasil mo-
vimenta mais de R$ 600 
bilhões/ano e cerca de 94% 
desse valor estão concen-
trados no BB, Bradesco, 
Itaú Unibanco, Caixa Eco-
nômica e Santander. Como 
atuam as fintechs desse 
segmento?

- Sem dúvida. Esse núme-
ro foi construído majoritaria-

mente através da distribui-
ção das agências bancárias e 
por isso existe essa concen-
tração. Nós estamos focando 
na distribuição para qual-
quer cliente que trafegue nos 
meios digitais, sem distinção 
se ele é ou não bancarizado, 
e independente de qual ban-
co ele tenha conta. Hoje ain-
da existem poucos canais 
ofertando este produto fora 
das agências bancárias, mas 
a tendência é ter cada vez
mais.

O que a Ciclic oferece
como diferencial nesse seg-
mento?

- Não temos nenhuma 
barreira de entrada, e temos 
a contratação 100% digi-
tal em 5 minutos. Aqui não 
existe aporte mínimo para 
começar, e qualquer pessoa 
pode adquirir o plano de for-
ma rápida e fácil.

O que é preciso entender 
antes de se decidir por um 
plano de previdência?

- Hoje em dia a previdên-
cia está muito competitiva, 
independente do prazo que 
se deseja investir. Isso por-
que as taxas de carregamen-
to de entrada e saída já não 
são mais cobradas. No curto 
prazo, é um produto compe-
titivo com outros tipos de in-
vestimento (quando compa-
ramos com fundos similares) 
pois na previdência você já 
consegue optar por fundos 
mais ou menos conservado-
res assim como nos produtos 
de investimento. Já no mé-
dio e longo, sem dúvida é a 
melhor opção.

Previdência privada é 
ainda um produto para os 
mais abastados?

- De jeito nenhum. Como 
comentei qualquer pessoa 
pode (e deveria) fazer um 
plano de previdência, mes-
mo que precise começar com 
pouco. Quanto antes come-
ça, mais o dinheiro trabalha 
(rende) pra ele. Na Ciclic te-

mos pessoas que começaram 
com R$ 10 por mês, R$ 20, e 
até pessoas que têm plano de 
R$ 5 mil, R$ 10 mil por mês.

Qual o perfil desse in-
vestidor?

- Nossa carteira tem clien-
tes de todos os perfis. Se eu 
fosse traçar uma média, es-
taríamos falando, principal-
mente, de pessoas conecta-
das, com idade entre 30 e 40 
anos. Mas temos cliente de 
18 e de 70 na carteira tam-
bém, por exemplo.

Que mudanças esse seg-
mento ainda precisa passar 
para ampliar o número de 
investidores?

- Acredito que o que falta 
é dar mais conhecimento e 
mais entendimento a popula-
ção em geral.

Um plano de previdên-
cia pode representar um 
risco?

- Se o cliente optar em 
fazer um plano de previdên-
cia com um fundo agressi-
vo, com alto componente 
de renda variável, pode sim 
ter altas oscilações. Histori-
camente, no tempo, eles se 
mostram positivos. O risco 
não é diferente do risco de se 
investir em outros tipos de 
investimento. Vai de acordo 
a agressividade do fundo es-
colhido pelo cliente e de sua 
tolerância a risco. Nós, na 
Ciclic, ofertemos hoje duas
opções aos clientes. Um fun-
do conservador (100% renda 
fixa e, portanto, baixo ris-
co), e um moderado. Ainda 
traremos outras opções no 
futuro, mas estamos conver-
sando com os consumidores 
pra entender como eles que-
rem consumir estes produtos 
mais agressivos.

Qual o seu conselho para 
alguém que perde o em-
prego e que vinha pagando 
sua previdência privada 
mensalmente?

- Que evite ao máximo 
mexer neste dinheiro - re-

Raphael Swierczynski: ‘O que falta é dar mais conhecimento e 
mais entendimento a população em geral’

sista a essa tentação. Pois no 
futuro isso será muito im-
portante. Obviamente, caso 
não exista outras opções, 
tudo bem. Sempre pode se 
reconstituir no futuro.

Qual a sua avaliação so-
bre o rendimento da previ-
dência privada?

- Como mencionei, previ-
dência opera com fundos de 
investimento, que podem ser 
conservadores, moderados 
ou agressivos. Com maior 
ou menor componente de 
renda variável. Exatamente 
igual como são os demais 
investimentos bancários. A 
diferença é que, no tempo, 

ela tem um benefício fiscal, 
que faz com que a rentabili-
dade fique melhor do que os 
demais formatos de investi-
mento.

Qual a carteira de clien-
tes da Ciclic?

- Não podemos compar-
tilhar números da operação 
pelo fato de nosso principal 
acionista (BB Seguridade) 
estar listado na bolsa de valo-
res. O que posso dizer é que, 
ano passado, tivemos mais de 
1 milhão de usuários únicos 
visitando nossa plataforma e 
que ao longo do ano aumenta-
mos em mais de 500% nossas 
vendas mensais.




