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Brasil faz  
mais spam  
por telefone 
no mundo
País assumiu primeiro 
lugar em 2018, 
deixando a Índia  
em segundo

O Brasil vive uma explosão do 
spam telefônico. Levantamento da 
consultoria Trucaller apontou que o 
país passou a Índia e assumiu o pri-
meiro lugar nesta prática. Em 2018, 
houve um aumento dessas chama-
das em 81%, saindo de 20 para 
37,5 ligações por cliente por mês. 
Na lista, Brasil e Índia são seguidos 
por Chile, África do Sul e México.

As próprias operadoras de tele-
fonia são as que mais fazem spam. 
Elas são responsáveis por 33% des-
se tipo de ligação. Em seguida vêm 
as empresas de cobrança, com 24% 
das chamadas – algumas, adverte 
a Trucaller, podem ser fraudes, em 
que criminosos tentam obter di-
nheiro. Outros 21% das chamadas 
não solicitadas incluem trotes, as-
sédio ou golpes de falso sequestro.

Além de liderar o número de li-
gações indesejadas, as companhias 
de telefonia podem estar compar-
tilhando informações sobre usuá-
rios sem autorização. O Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumi-

dor (Idec) notificou as operadoras 
Vivo, Net e Oi solicitando esclare-
cimentos sobre a denúncia, regis-
trada na publicação especializada 
em tecnologia TechTudo.

A suspeita investigada pelo Idec 
é que as empresas trocariam infor-
mações de potenciais clientes em 
áreas ou serviços que não atendem. 
Assim, por exemplo, se a Vivo fosse 
consultada por uma pessoa para ofer-
ta de acesso à internet em fibra ótica 
em um determinado local, mas não 
pudesse atender a essa demanda, os 
dados do cliente seriam repassados a 
outra empresa com possibilidade de 
comercializar o serviço.

Na avaliação do Idec, se cons-
tatada a prática, as empresas po-
dem ser acusadas de violar normas 
brasileiras do setor de telecomu-
nicações e também de proteção de 
direitos do consumidor, como a 
Lei Geral de Telecomunicações, o 
Regulamento Geral de Direitos de 
Usuários de Serviços de Telecomu-
nicações e o Código de Defesa do 
Consumidor.

Em nota enviada à Agência Bra-
sil, a Vivo afirmou que “atua con-
forme a legislação vigente e não 
compartilha com terceiros quais-
quer informações que envolvam 
dados pessoais de seus clientes ou 
prospecções”. A Net disse que ain-
da não recebeu a notificação. A Oi 
não respondeu.

Setor de hipermercados puxou o resultado

Tânia Rego/ABr

Consumo de itens básicos garante  
alta de 2,3% no varejo em 2018

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) informou 
nesta quarta-feira que o volume de 
vendas no varejo cresceu 2,3% em 
2018, mas com resultados diferen-
tes entre os diversos segmentos. 
Segundo o instituto, apenas três 
das oito atividades pesquisadas re-
gistraram alta, com destaque para 
a que inclui hipermercados, super-
mercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, com alta de 3,8%. 
Caíram as vendas de combustíveis, 
móveis e vestuário. Uma indicação 
de que o consumo, no ano passa-
do, concentrou-se em itens básicos, 
como alimentos.

O setor de hipermercados foi o 
principal responsável pelo resul-
tado. “O desempenho desta ativi-
dade vem sendo beneficiado pelo 

aumento da população ocupada e a 
manutenção da massa de rendimen-
to real habitualmente recebida, ao 
longo de 2018”, diz o IBGE.

A segunda maior contribuição 
veio do segmento que inclui artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédi-
cos e de perfumaria, com alta de 
5,9% no ano passado. “Além da já 
citada manutenção da massa real de 
rendimentos, o comportamento dos 
preços dos produtos farmacêuticos 
ao longo de 2018 e a sua essencia-
lidade explicam esse desempenho”, 
aponta o IBGE.

A terceira atividade com resul-
tado positivo, outros artigos de uso 
pessoal e doméstico, abrange lojas 
de departamento, óticas, joalherias, 
artigos esportivos e brinquedos. As 
vendas registraram alta de 7,6%.

Entre as quedas, o setor de mó-
veis e eletrodomésticos recuou 
1,3% no ano. Segundo o IBGE, o 
comportamento teve influência da 
base da comparação, pois a ativi-
dade cresceu em 2017 em conse-
quência da liberação de recursos 
do Fundo de Garantia. O mesmo 
aconteceu com tecidos, vestuário e 
calçados, com retração de 1,6% em 
2018.

No chamado varejo amplia-
do, que inclui dois setores, veícu-
los, motos, partes e peças cresceu 
15,1% em 2018. E o de material de 
construção subiu 3,5%.

No último mês do ano, o volume 
de vendas caiu 2,2% em relação a 
novembro. Em relação a dezembro 
de 2017, a variação foi ligeiramen-
te positiva (0,6%).

MEC garante que universidades 
públicas não serão privatizadas

Argentinos protestam contra ‘política de fome’ de Macri

“As universidades públicas são 
patrimônio da Nação. Não serão 
privatizadas”, prometeu o ministro 
da Educação, Ricardo Vélez, em 
mensagem no Twitter. Ele comple-
mentou: “Mas serão geridas com 
total transparência, a fim de que 
os brasileiros saibam, tintim por 
tintim, como é utilizado o suado 
dinheiro que sustenta essas institui-
ções.”

De acordo com o Censo da Edu-
cação Superior, o país tem hoje 
2.448 instituições de ensino supe-
rior. Dessas, 296 são públicas e 63 
são universidades federais, ligadas 
diretamente ao MEC. As públicas 

concentram mais de 2 milhões de 
matrículas, 24,7% do total dos uni-
versitários do país.

As instituições públicas se desta-
cam pela qualidade de ensino. En-
tre as 20 melhores universidades da 
América Latina (ranking QS 2019), 
sete são brasileiras. Destas, seis pú-
blicas e uma privada católica (PUC 
Rio). A USP é a segunda colocada, 
e a Unicamp, a terceira.

A privatização vinha defendida 
por setores da área econômica do 
governo, mas o Ministério da Edu-
cação (MEC) ainda não havia se 
pronunciado oficialmente sobre a 
questão.

Pelo Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), a lei que estipula 
metas para melhorar a qualidade 
da educação brasileira até 2024, o 
Brasil deve incluir um terço, ou 
seja, 33% da população de 18 a 
24 anos no ensino superior até o 
fim da vigência da lei. Atualmen-
te, essa porcentagem é cerca de 
23%, considerando também os 
que já se formaram.

Já a taxa bruta de matrícula, ou 
seja, total de estudantes matricula-
dos, independentemente da idade, 
deve ser equivalente a metade da 
população total de 18 a 24 anos. 
Essa porcentagem é cerca de 35%.

Movimentos sociais argentinos 
foram às ruas de todo o país nesta 
quarta-feira para denunciar o aumen-
to da pobreza e exigir a implementa-
ção de políticas que contemplem as 
populações mais desprotegidas.

Com o lema “Terra, teto e traba-
lho, contra a fome e os tarifaços”, 
os manifestantes denunciam que a 
atual crise econômica na Argentina 
é uma consequência das políticas 
que o governo argentino de Mau-

rício Macri, da coligação Cambie-
mos, tem aplicado nos últimos qua-
tro anos.

A Argentina passa atualmente por 
um intenso aumento da inflação, 
além da desvalorização do peso ar-
gentino frente ao dólar. A crise eco-
nômica levou o governo Macri a pe-
dir, em 2018, um empréstimo de US$ 
56,3 bilhões ao Fundo Monetário In-
ternacional (FMI).

“A fome voltou aos bairros. É a 

pior crise desde 2001”, afirmou Da-
niel Menéndez, dirigente da organi-
zação Barrios de Pie (Bairros em pé). 
Para o líder, “a dimensão do proble-
ma alimentar requer uma resposta 
imediata” por parte do governo.

A inflação tem impactado no 
preço de produtos e serviços de pri-
meira necessidade, como transpor-
te, alimentação, gás e conta de luz, 
o que atinge principalmente as po-
pulações mais pobres da Argentina.

Pais de Marielle 
ainda esperam
solução do caso 
11 meses depois

Os pais da vereadora Mariel-
le Franco, Marinete e Antônio da 
Silva, cobraram uma resposta ao 
duplo homicídio, ocorrido no dia 
14 de março de 2018. Eles parti-
ciparam nesta quarta-feira do ato 
organizado pela Anistia Interna-
cional, que divulgou a atualização 
do documento “O labirinto do caso 
Marielle Franco e as perguntas que 
as autoridades devem responder”. 
Nesta quinta-feira completam-se 11 
meses sem respostas.

Conforme o pai da vereadora, a 
demora nas investigações do assas-
sinato de Marielle e do motorista 
Anderson Gomes pode indicar que 
há “pessoas influentes envolvidas” 
no caso. “Parece que não teve, as-
sim, o empenho para que a resposta 
seja dada a nós e à sociedade. Tal-
vez, não sei, se por trás dessas in-
vestigações tenha pessoas influen-
tes envolvidas nesse assassinato, e 
nós ficamos sem essa resposta, sem 
a solução do caso”, disse.

Para a mãe da vereadora, a de-
mora das investigações indica que 
“alguém muito influente” está difi-
cultando o trabalho da polícia. 
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Engana-se quem acredita 
que a importância política 
da China, um dos países de 
grande influência internacio-
nal, capaz de promover mu-
danças profundas na balança 
de poder global, seja um fato 
histórico atual. O Império 
do Meio, como também se 
costumava denominá-la, foi 
centro do comércio mun-
dial, através da construção 
da chamada Rota da Seda, 
promovendo de forma dire-
ta e indireta um exercício de 
poder estratégico, além de ter 
sob seu comando um terço da 
população mundial e a maior 
economia daqueles tempos.

Com a decadência da úl-
tima dinastia a comandar 
o país, a chamada Grande 
Qing, e o avanço dos impé-
rios europeus, em especial 
francês e inglês, sobre a 
Ásia, o país foi forçado a um 
longo período considerado 
pelos chineses humilhante, 
em que imperavam a guer-
ra civil e literal divisão do 
território chinês pelas coro-
as europeias e o Japão. Aos 

poucos, a China busca uma 
retomada da sua antiga con-
dição de centro da estrutura 
política, econômica e social 
que obteve por séculos.

Esta construção dá-se em 
especial com um projeto a 
longo prazo e de dimensões 
globais: a reconstrução da 
rota comercial que unia a 
Ásia a Europa, chegando às 
Américas – A Nova Rota da 
Seda. O desenvolvimento 
de tal iniciativa certamente 
vai promover um reordena-
mento na estrutura sistêmica 
mundial, criando um novo 
centro de poder econômico e 
político, localizado na Ásia e 
que objetiva trazer um equi-
líbrio com a rota do Atlânti-
co Norte, a aliança onde se 
encontra o centro de poder 
ocidental, conectando Esta-
dos Unidos e Europa ociden-
tal.

Para tanto, os chineses 
vêm aos poucos consolidan-
do alianças importantes com 
países-chaves, no intuito de 
impulsionar esta medida, 
são alguns deles: Rússia, Irã, 

Turquia, Quênia, Itália, Ma-
lásia e, obviamente, todos os 
países que poderiam fortale-
cer esta rota.

Contudo, o ator interna-
cional mais importante e 
estratégico é Moscou, pois 
os russos também almejam 
a criação de um bloco eco-

nômico, o intitulado União 
Euroasiática, que tem como 
meta a integração paulatina 
do antigo território soviético, 
em especial as economias da 
Ásia Central e Europa do 

Leste, em conexão com Pe-
quim e Berlim. Atualmen-
te, a organização tem como 
membros: Bielorrússia, Ca-
zaquistão, Rússia, Armênia, 
Quirguistão; e futuros can-
didatos: Tajiquistão, Uzbe-
quistão e Turcomenistão.

Entre as implicações que 
a união destas estratégias 
traz para a conjuntura atual 
estão: a derrocada do dólar 
como principal moeda de re-
serva internacional e a acu-
mulação de barras de ouro, 
principal fator que incide 
sobre o poder de uma moeda 
no sistema econômico inter-
nacional.

Também está incluída a 
criação de novas rotas co-
merciais e uma nova logísti-
ca no que diz respeito a com-
bustíveis, com a construção 
de novas redes de transmis-
são, produção e abasteci-
mento de fontes energéticas, 
que passam por territórios 
não controlados pelos Esta-
dos Unidos e Europa.

A Nova Rota da Seda e 
a União Euroasiática pla-

nejam chegar à América do 
Sul através do oceano Pa-
cífico, vinculando a região 
que provavelmente seria a 
mais deslocada dos planos 
centrais destes empreen-
dimentos. Contudo, ela se 
torna relevante em razão 
de sua importância estra-
tégica, não apenas pelos 
recursos naturais, mas pela 
posição geopolítica, abrin-
do novas rotas comerciais 
e sendo vizinha do centro 
econômico capitalista da 
economia mundial: os Es-
tados Unidos.

Existem os que temem o 
ressurgimento de uma Chi-
na robusta; no entanto, os 
chineses apenas impõem 
séria ameaça à supremacia 
mundial norte-americana. 
Não quer dizer que os Es-
tados Unidos deixem de ser 
uma potência entre o seleto 
grupo de países com poder 
de influência no mundo. O 
que acontece é que a união 
russo-chinesa limita o sta-
tus de superpotência dos 
estadunidenses que terão 

de repartir o poder com 
outros polos, liderados 
por nações com real força 
econômica e militar para 
promover um equilíbrio 
de poder, há muito perdido 
com o desmantelamento da 
União Soviética.

Entre muitos fatores, este 
é um dos essenciais onde se 
pode compreender o por-
quê da grande instabilidade 
mundial atual e da preponde-
rância de políticas neolibe-
rais que apenas têm infligido 
grandes danos ao bem-estar 
social e à economia mundial. 
A China, com a sua propo-
sição de uma nova estrutura 
econômica, também sugere 
um novo modelo: o socia-
lismo de mercado, conceito 
a ser melhor detalhado e ex-
planado em uma outra opor-
tunidade.

q  Alessandra Scan-
garelli Brites

Jornalista, editora da Revista 
Intertelas e especialista em 

relações internacionais e 
audiovisual russo e asiático.

América do 
Sul, região 
deslocada dos 
planos centrais, 
tem relevante 
importância 
estratégica
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Cinco oportunidades que todo líder de serviço deve aproveitar em 2019
A plataforma de compar-

tilhamento Service Council, 
focada em inovações no seg-
mento, acaba de divulgar seu 
relatório anual, referência no 
mercado, sobre as principais 
tendências a serem observa-
da pelos líderes de serviço 
em campo, com potencial 
de trazerem resultados mui-
to animadores para todo o 
ecossistema global de servi-
ços. Abaixo estão os princi-
pais temas que os líderes de 
serviço em campo precisam 
ficar atentos em 2019.

1 – Inovação
A Service Council rea-

liza anualmente a pesquisa 
“Voice of the Field Service 
Engineer (VoFSE)”, na qual 
são ouvidos feedbacks e 
inputs de profissionais das 
principais empresas de ser-
viços, globalmente. Esses 
profissionais não gostam de 
tarefas administrativas, de 
procurar por informações 
em processos manuais. Tam-
pouco os agrada as constan-
tes mudanças tecnológicas e 
a sensação de estarem cons-
tantemente em um ambiente 
de teste.

Por essa razão, é funda-
mental alinhar a visão do ser-
viço com o plano de tecnolo-
gia da companhia, para que a 
equipe em campo esteja com-
prometida com este esforço, a 
cada passo do caminho. Para 
melhor atender seus clientes, 
lembre-se de tratar a equipe de 
serviço em campo como o seu 
próprio cliente, em seus esfor-
ços de inovação. Os líderes de 
serviços mais inovadores bus-
cam impulsionar os esforços 
de engajamento dos funcioná-
rios e usar as experiências e o 

feedback de seus profissionais 
em campo para ajudar a iden-
tificar oportunidades, a fim de 
melhorar sua tecnologia, pro-
cessos e sistemas.

Por isso, esteja totalmente 
envolvido com as suas fon-
tes de inovação: clientes e 
equipes de serviço.

2 – Investimento tecno-
lógico

De acordo com a pes-
quisa deste ano, os líderes 
de serviço estão investindo 
agressivamente em tecno-
logia, já que 66% dos exe-
cutivos entrevistados reve-
laram que aumentarão seus 
investimentos em 2019. E, 
um a cada cinco responden-
tes informou que deve au-
mentar esse investimento 
em mais de 10% compara-
do a 2018.

Cenário que indica a ur-
gência em se aprimorar a 
satisfação do cliente e a re-
ceita decorrente de serviços. 
Por isso, os líderes estão 
posicionando-se para serem 
mais flexíveis e fornecer ser-
viços proativos e preditivos, 
conhecendo antecipadamen-
te e de fato o que os clientes 
realmente querem e quando 
precisam, antes até que eles 
percebam ou ocorra uma fa-
lha.

Deste modo, ao atualizar 
os recursos tecnológicos e 
integrar plataformas para 
operarem de forma conjun-
ta, é possível obter insights 
mais aprofundados sobre a 
melhor maneira de atender 
os clientes. Os investimentos 
em tecnologia proporcionam 
uma prestação de serviços 
mais inteligente e ativada 
por informações, por meio 

de maior automação e do uso 
de sua abundância de dados.

3 – Cliente no centro da 
estratégia

Em anos anteriores o in-
vestimento em sistemas, 
plataformas e infraestrutura 
para prestação de serviços 
era tipicamente definido, 
priorizado, selecionado e fi-
nanciado pela equipe de TI. 
Os líderes de serviço estão 
agora desenvolvendo uma 
nova abordagem que coloca 
o cliente (interno e externo) 
no centro da estratégia. As-
sim, eles estão definindo e 
conduzindo esse relaciona-
mento aproveitando dados 
financeiros, operacionais, 
de clientes e desempenho de 
pessoas.

Os líderes de serviços 
tornaram-se também res-
ponsáveis por trazer as 
equipes de TI e finanças 
para a mesa para discutir 
investimentos, possíveis 
fluxos de receita e o re-
torno sobre o investimento 
(ROI). É claro que a área 
de TI deve estar envolvida 
no roteiro da estratégia de 
TI, mas priorize a concen-
tração na voz de seu cliente 
e operacionalize os dados 
disponíveis para desenvol-
ver sua estratégia de TI, 
garantindo assim o sucesso 
dos serviços e da empresa.

A seleção de um bom 
parceiro tecnológico pode 
ajudar na sua estratégia de 
planejamento e execução, 
por isso reserve um tempo 
para definir o que é impor-
tante para você ao avaliar 
potenciais parcerias no que 
diz respeito à adequação e 
capacidade.

Inovação, 
investimento 
tecnológico, 
cliente no centro, 
satisfação e 
planejamento

4 – Satisfação do cliente 
e receita

No último ano, os líderes de 
serviços esforçaram-se para 
se aproximar de seus clientes 
e entender verdadeiramente 
o que é mais importante para 
eles. Para 2019, a satisfação 
do cliente está no topo das 
prioridades, com 46% dos 
executivos afirmando que 
esta é a métrica número um. 
Isso representa uma grande 
mudança de postura compa-
rada aos 29% e apenas quarta 
posição em 2018, superando 
a receita de serviços, as mar-
gens de serviço e o tempo de 
resposta. Com relação à recei-
ta de serviço, a métrica mais 

alta do ano passado, de 46%, 
caiu para a segunda posição 
em 2019.

Um número crescente de 
líderes de serviços deseja 
que seus negócios conec-
tem-se melhor com seus 
clientes. O autor de best-
sellers Joe Pine (The Expe-
rience Economy), compar-
tilhou que, atualmente, os 
clientes estão apreciando 
suas experiências pessoais 
de consumidor entregues 
por empresas como Ama-
zon e Uber, e estão elevan-
do as suas expectativas para 
experiências semelhantes 
em todas as suas transações 
de serviços comerciais.

Como mostram os grá-
ficos acima, o foco para os 
próximos anos permanece 
firmemente no cliente e nas 
experiências que serão en-
tregues. Hoje, as organiza-
ções de serviços bem-suce-
didas já possuem processos 
para avaliar a experiência 
dos clientes. Inputs que de-
finam os planos de inovação 
de serviços incluem a neces-
sidade de envolvimento com 
a base de clientes, o que con-
tinua sendo muito importan-
te para o sucesso do negócio, 
bem como a capacidade de 
avaliar o que os clientes es-
tão dizendo. Além de contar 
sempre com um forte enten-
dimento do mercado e con-
corrência.

2019 apresenta oportu-
nidades interessantes para 
os líderes de serviço terem 
um impacto profundo e de 
longo alcance para os seus 
clientes e organizações. Os 
líderes bem-sucedidos serão 
aqueles que conseguirem ca-
pitalizar essas oportunidades 
para atingir seu potencial 
máximo.

q  Morris Menasche
Vice-presidente de Vendas da 
ClickSoftware para América 

Latina.

5 – Planejando para os 
próximos cinco anos

Estrategicamente, a visão 

de longo prazo dos líderes 
de serviços está focada nas 
seguintes áreas:
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Invasão da Venezuela e além
A doutrina principal dos Estados Unidos é assumir o 

controle dos recursos naturais de metade do mundo, não 
para os utilizar, mas para decidir quem os poderá utilizar. 
Esta é a tese defendida pelo jornalista e ativista político 
francês Thierry Meyssan. “Se a minha análise for exata 
– e, no momento, tudo parece confirmá-la – é preciso pre-
parar-se para uma guerra não apenas na Venezuela, mas 
em toda a Bacia das Caraíbas. A Nicarágua e o Haiti estão 
já desestabilizados”, afirma em artigo na Rede Voltaire.

A guerra imposta a partir do exterior não visará der-
rubar governos de esquerda em proveito de partidos de 
direita, mesmo que assim aparente, sustenta o jornalista. 
“A lógica dos acontecimentos não fará distinção entre uns 
e outros. Pouco a pouco, toda a sociedade será ameaçada, 
sem distinção de ideologia ou de classe social.”

Segundo Meyssan, um mês e meio após os atentados 
de 11 de setembro de 2001, o então secretário de Defesa 
dos EUA, Donald Rumsfeld, criou o Gabinete de Trans-
formação da Força (Office of Force Transformation) cuja 
missão era revolucionar os exércitos dos EUA, mudar a 
mentalidade do modo de responder a um objetivo, radi-
calmente novo, que assegurasse aos Estados Unidos a sua 
supremacia sobre o mundo.

“Será impossível aos outros Estados da região manter-
em-se afastados da tempestade”, alerta o ativista francês. 
“Mesmo aqueles que creem proteger-se, servindo de base 
às operações militares, acabarão parcialmente destruídos. 
Assim, e a imprensa raramente fala disso, cidades inteiras 
foram arrasadas na região de Qatif, na Arábia Saudita, 
muito embora este país seja o principal aliado de Wash-
ington no Grande Oriente Médio.

Lição de 2008 já foi esquecida
As medidas de controle e supervisão exigidas das insti-

tuições financeiras não estão progredindo. Ao contrário, 
levantamento do FMI mostra uma estagnação ou piora 
na comparação entre 2013/2014 e 2017. Os piores itens 
são “independência e recursos”, “transações com partes 
relacionadas”, “risco operacional”, “abusos em serviços 
financeiros” e “governança corporativa”.

“Uma década depois que ausências regulatórias ajuda-
ram a provocar a mais dolorosa crise financeira em um 
século, os formuladores de políticas precisam renovar seu 
compromisso com uma estrutura de supervisão vigilante, 
independente e responsável”, prega o Fundo Monetário 
Internacional.

Perda
Faleceu na manhã desta quarta-feira, no HCA, o coro-

nel-aviador da reserva Manuel Cambeses Júnior. Habitual 
colaborador da página de Opinião do MONITOR MER-
CANTIL, Cambeses foi conselheiro do Instituto Histórico 
e Cultural da Aeronáutica (Incaer), pesquisador e mem-
bro emérito do Instituto de Geografia e História Militar 
do Brasil.

Do outro lado da poça
Niterói (RJ) foi a cidade brasileira – fora do grupo das 

capitais – mais desejada por quem buscou imóveis no por-
tal Zap em 2018. O ranking das dez cidades mais procu-
radas do país é completado por oito municípios paulistas 
(Campinas, Santos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, 
Praia Grande, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santo 
André) e por Joinville, que ficou em oitavo lugar.

Não é liberalismo, é anarquia
Se a proposta de liberar para faculdades a autorização 

para criar cursos prosperar, será uma farra, ataca o ex-
secretário de Educação do Rio Wagner Victer. Ele com-
plementa dizendo que isso coloca em risco até as univer-
sidades privadas de grande porte que fazem um trabalho 
sério.

Rápidas
O núcleo Niterói da Associação Brasileira de Consul-

tores (ABCO), dirigido por Carlos Henrique Vianna, pro-
gramou o 1° Café com Consultores em Petrópolis para 
este sábado, de 9h às 12h, no Espaço Lounge do Bar da 
Bohemia *** O diretor do Instituto Carlos Chagas e chefe 
da Divisão de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle, Ricardo Cavalcanti Ribeiro, estará à fr-
ente da MasterClass sobre reconstrução de mama durante 
o 11º American-Brazilian Aesthetics Meeting. O evento 
acontece entre esta quinta e segunda que vem, em Park 
City (EUA) *** A OAB/RJ realiza, nesta sexta-feira, pal-
estra com o objetivo de debater a MP 863/2018 e a entrada 
de capital estrangeiro na aviação civil. O evento acontece 
das 13h às 17h, na Av. Marechal Câmara, 150, 4º andar, no 
Centro. Estão previstas palestras do diretor da Anac, Ri-
cardo Fenelon Junior, e do diretor da Secretaria Nacional 
de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann.

Policiais querem condições diferenciadas
Idade mínima e 
tempo de exercício 
da função geram 
descontentamento

A proposta da reforma da 
Previdência em estudo no 
governo prevê que policiais 
federais e civis tenham re-
gras próprias para aposenta-
doria. Segundo a reforma, a 
idade mínima destes profis-
sionais deverá ficar em 55 
anos para homens e mulhe-
res. No entanto, haverá uma 
nova exigência: será preciso 
comprovar o exercício efe-
tivo da função por 25 anos. 
Atualmente, a categoria pode 
se aposentar com 20 anos de 
atividade policial – homens 
– e 15 anos – mulheres, sem 
exigência de idade mínima.

O vice-presidente e diretor 
regional da Associação Na-
cional de Delegados da Polí-
cia Federal (ADPF), no Dis-
trito Federal, Luciano Leiro, 
afirma que são necessárias 
condições diferenciadas para 
a categoria de policiais. “Os 
policiais são expostos todos 
os dias a inúmeros riscos, da 
sua vida e da sua saúde. Bas-
ta dizer que é uma das pro-
fissões com maior índice de 
suicídio. Além disso, tem de-
dicação exclusiva. É preciso 
ter condições diferenciadas. 
Não se pode conceber, por 
exemplo, que a família de 
um policial só receba parte 
da pensão em caso de morte 
do policial em razão do seu 
serviço. Isto é uma grande 
injustiça com alguém que 
deu sua vida em defesa da 

sociedade”, explica
Leiro enfatiza, ainda, que 

é preciso parar de culpar o 
servidor público pelo rombo 
do país. “A reforma é algo 
sem volta, o que é preciso é 
ter bom senso para não pe-
nalizar o servidor público. 
Foi construído um mito de 
que servidor público é o cul-
pado. Isso não é verdade. O 
servidor trabalhou 20 anos 
acreditando em uma condi-
ção e agora simplesmente se 
quer rasgar tudo isso. Não 
está certo. O ideal é que ela 
valesse a partir da sua pro-
mulgação. No mínimo deve 
haver uma regra de transição 
justa”, diz. “O servidor pú-
blico é quem faz a engrena-
gem do país funcionar no dia 
a dia e fiscaliza os demais 
setores”, completa.

Diferença inevitável

Mayara Gaze, advogada e 
especialista em direito pre-
videnciário, alega que a di-
ferenciação entre categorias 
profissionais em relação à 
Previdência Social é inevitá-
vel, pois cada uma delas tem 
sua realidade de trabalho e 
formas de exercício de suas 
atividades.

“No que tange à categoria 
de profissionais da Seguran-
ça isso é ainda mais latente. 
Não é razoável que um poli-
cial ou um professor precise 
contribuir para a Previdência 
e dedicar sua força de traba-
lho pelo mesmo tempo que 
um profissional de vendas, 
por exemplo, pela simples 
observação de suas ativida-
des de rotina. A dificuldade, 
neste caso, talvez se encontre 
nas tratativas políticas, pois 
os sindicatos representativos 

Luciano Leiro: ‘Os policiais são expostos todos os dias a 
inúmeros riscos, da sua vida e da sua saúde’ 

das categorias profissionais 
têm acompanhado de perto 
os tramites do Governo para 
aprovação da PEC e o debate 
tem sido acirrado. Ninguém 
quer ser prejudicado quan-
do o assunto é aposentado-
ria, já que o fim primeiro da 
aposentação é a garantir a 
subsistência quando não for 
mais possível o trabalho.”

Déficit na categoria

A advogada defende que, 
com os novos moldes, a re-
forma da Previdência pode 
causar um déficit na categoria 
de policiais, que procurarão 
por carreiras mais atrativas, 
prejudicando a segurança pú-
blica como um todo. 

“Ponto importante da Re-
forma é que, quem ingressou 

na carreira policial até 2013, 
manterá a integralidade do 
benefício, ou seja, receberá 
como aposentadoria o valor 
do último salário em ativi-
dade. Já aqueles que ingres-
saram após o ano de 2013, 
aposentarão com benefício 
limitado ao teto do INSS, 
que hoje corresponde à R$ 
5.839,45. A questão é, em 
uma análise ainda bastante 
superficial, quem decidirá 
por arriscar a própria vida 
durante 25 anos ou mais, para 
receber, quando inativo, pou-
co mais de cinco mil reais? É 
preciso que a carreira policial 
seja mais atrativa aos novos 
ingressos, sem que se preju-
dique aqueles que já estão no 
meio da jornada dedicada à 
segurança pública”, completa 
Gaze.

Bancada de PMs e bombeiros quer manter aposentadoria especial
A bancada parlamentar 

formada por policiais milita-
res e bombeiros decidiu, em 
reunião nesta quarta-feira, 
buscar garantias para que a 
reforma da Previdência que 
será enviada para o Con-
gresso Nacional não altere 
direitos que eles consideram 
essenciais em função da pe-
riculosidade da função e da 
disponibilidade que têm que 
manter em relação ao servi-
ço. A bancada tem 19 depu-
tados e 2 senadores.

Os parlamentares preten-
dem marcar uma conversa 
com o secretário de Previ-
dência Social, Rogério Mari-
nho e, em seguida, falar com 
o presidente Jair Bolsonaro. 
O deputado subtenente Gon-
zaga (PDT-MG) disse que a 
bancada deverá colocar dois 
pontos para Bolsonaro.

“Que politicamente não 

faz nenhum sentido ele 
abandonar essa classe que 
fez tanto pela eleição dele. 
E segundo, ao tratar as For-
ças Armadas de um jeito, é 
preciso também ter o mesmo 
reconhecimento com os mi-
litares estaduais. Porque na 
Constituição somos todos 
militares”, disse.

Segundo a Agência Câ-
mara Notícias, atualmente os 
policiais e bombeiros milita-
res têm uma aposentadoria 
especial com características 
tanto dos servidores civis 
estaduais quanto dos mili-
tares das Forças Armadas. 
Em geral, a contribuição 
previdenciária é a estadual e 
varia entre 11% e 14,5% da 
remuneração. Dos militares, 
eles têm a aposentadoria aos 
30 anos de serviço com o va-
lor da última remuneração. 
Além disso, os reajustes da 

ativa passam para os inati-
vos.

Para o deputado Coronel 
Tadeu (PSL-SP), não é pos-
sível ceder nestes direitos e 
talvez fosse o caso de uma 
lei federal no sentido de pa-
dronizar a alíquota estadual 
em um percentual menor 
que 14%. Os policiais mili-
tares e bombeiros afirmam 
que já perderam muito quan-
do as Forças Armadas, em 
1998, passaram a ter regras 
separadas de aposentadoria 
(emenda constitucional 18). 
Os militares, por exemplo, 
têm alíquota de contribuição 
de 7,5%.

O deputado Capitão Au-
gusto (PR-SP) disse que as 
forças policiais militares 
precisam participar dos de-
bates para mostrar que não 
têm os mesmos ganhos ex-
tras dos civis: “Se nós não 

temos vários direitos que 
os civis têm como o direito 
à greve, direito a sindicato, 
gratificação por trabalho no-
turno, auxílio-transporte, pe-
riculosidade, insalubridade 
e tantos outros direitos (...), 
não pode imputar para nós, 
para a nossa categoria, os 
mesmos deveres”, disse.

O deputado Capitão Wag-
ner (Pros-CE) disse que no 
Ceará os policiais trabalham 
cerca de 60 horas por sema-
na. Segundo ele, as Forças 
Armadas não têm carga 
similar. Já o deputado Ca-
pitão Alberto Neto (PRB-
AM) explicou que preten-
de contratar estudos sobre 
o problema previdenciário 
no país. Ele afirmou que é 
preciso considerar também 
o peso do pagamento dos 
juros da dívida pública nas 
contas públicas. 

Trump aceita orçamento 
provisório para evitar 
nova paralisação

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Donald 
Trump, manifestou desconten-
tamento com o orçamento pro-
visório que teria sido acertado 
entre legisladores republicanos 
e democratas. Ele também deu 
a entender que quer evitar ou-
tra paralisação do governo. 
Os negociadores do Congresso 
chegaram a um acordo para um 
novo orçamento, que inclui re-
cursos para a construção de bar-
reiras de fronteira. O projeto de 
orçamento de curto prazo que 
financia o governo atualmente 
perderá a validade nesta sema-
na.

Um novo projeto de orça-
mento precisa ser aprovado 
pelo Congresso e assinado 
pelo presidente para evitar 
uma paralisação do governo. 
A paralisação parcial anterior 
durou mais de um mês, devi-
do a uma disputa sobre recur-

sos para construção do muro 
na fronteira com o México.

China

Trump também disse que 
pode estender o prazo final 
de 1º de março para chegar a 
um acordo comercial com a 
China. Após a data, entrarão 
em vigor tarifas norte-ameri-
canas sobre ampla variedade 
de importados chineses. Ele 
pode estender “um pouco” o 
prazo caso os norte-america-
nos notem que podem fechar 
um bom acordo, mas que 
não está inclinado a fazê-lo.

Trump disse que atualmen-
te não tem planos de fazer um 
encontro de cúpula com o pre-
sidente da China, Xi Jinping. 
Ele vai esperar para ver o que 
acontecerá em uma reunião 
ministerial que começará nes-
ta quinta-feira em Pequim.

Submissão do STF a 
corregedoria interna

A maioria dos magistrados 
apoia a submissão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) a 
uma corregedoria interna. É o 
que mostra a pesquisa “Quem 
somos: a magistratura que 
queremos”, feita pela Asso-
ciação de Magistrados Brasi-
leiros (AMB), divulgada nesta 
segunda-feira. Foram ouvidos 
cerca de 4 mil magistrados.

Os dados mostram que 
95,9% dos juízes ativos de 
primeira instância são a favor 
da submissão a uma correge-
doria. Na segunda instância, 
são 91,6%. No caso de juízes 
e desembargadores inativos, o 
número praticamente se man-
tém, com 92,2%. Dos minis-
tros de tribunais superiores que 
responderam a pesquisa, 75% 
concordam com a medida.

Revisão do  
contrato de Itaipu

O Ministério de Minas e 
Energia criou um grupo de 
trabalho (GT) para coordenar 

os estudos do processo de re-
visão do tratado da Hidrelétri-
ca Binacional Itaipu, localiza-
da no Rio Paraná, na fronteira 
entre o Brasil e Paraguai. De 
acordo com portaria publica-
da hoje (13) no Diário Oficial 
da União, o grupo será forma-
do por membros da pasta de 
Minas e Energia. 

Perillo: improbidade 
administrativa

O Ministério Público de 
Goiás propôs à Justiça estadu-
al a instauração de ação civil 
pública contra o ex-governa-
dor Marconi Perillo (PSDB) 
por ato de improbidade admi-
nistrativa. Assinada pela pro-
motora de Justiça Leila Maria 
de Oliveira, da 50ª Promotoria 
de Goiânia, a demanda ques-
tiona a concessão de benefí-
cios fiscais a empresas insta-
ladas no estado.

Segundo o MP-GO, a re-
núncia de receitas superou 
R$ 1 bilhão, beneficiando 
empresas, como as filiais do 
Grupo JBS no estado, que 
não reuniam os requisitos 
para obter os benefícios.
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Sapucaia e Barra
A equipe dos Machado Leilões, formada por mãe e fi-

lho – Norma e Wilkerson – vem trabalhando harmoniosa-
mente desde quando o filho decidiu seguir os passos ma-
ternos. Ouvindo seus conselhos, seguiu em frente, atuali-
zou conhecimentos sobre o mercado e tem realizado seu 
sonho com muito afinco. Wilkerson está estabelecido na 
Rua Erasmo Braga, 227, grupo 704, Centro (RJ) – escritó-
rio que divide com Norma.

Esta semana segue em bom ritmo para ambos, que es-
tão com pregões presenciais – onde Wilkerson vai ofere-
cer a casa 690-A no atual Beco Público, com acesso pela 
Avenida Paulino Fernandes na Vila de Jamapara, quarto 
distrito do Município de Sapucaia (RJ), medindo o terreno 
15,50m de frente, igual largura nos fundos, por 39,10m 
de cada lado, com todas as suas instalações, benfeitorias, 
pertences, acessórios e garagem (se houver).

A avaliação atual está em R$ 60 mil, e os lances se-
rão finalizados nesta sexta-feira (15) às 14h, em frente à 
Agência da Caixa, Rua Maurício de Abreu, 7, Centro de 
Sapucaia (RJ). 

A venda, sem utilização de recursos do FGTS ou carta 
de crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo 
o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% do preço de 
arrematação e o saldo no prazo impreterível de oito dias, 
sob pena de perda do sinal dado. A venda com financia-
mento da Caixa Econômica Federal será feita com carta 
de crédito, conforme normativo do agente financeiro, que 
poderá ser obtida junto a qualquer agência, após análise 
cadastral e comprovação de renda.

Norma Maria Machado venderá, em segundo e defini-
tivo público leilão extrajudicial, na próxima segunda-feira 
(18), às 14h, em seu escritório citado acima, pelo maior 
lance obtido, o direito e ação à aquisição das benfeito-
rias correspondentes ao apartamento 609, com direito a 
duas vagas de garagem no térreo, uma coberta e outra 
descoberta, do empreendimento denominado Barra Wave 
Residence Club, na Rua Alfredo Lopes de Souza, 25, no 
Recreio dos Bandeirantes (RJ), que tem avaliação de R$ 
312.159,70. Os detalhes destes e de outros pregões agen-
dados estão no website da equipe www.machadoleiloes.
com.br e mais esclarecimentos também podem ser obtidos 
no escritório.

Casas em Cabo Frio
Será nesta quinta-feira (14) às 12h, o pregão online e 

presencial no escritório do leiloeiro Jonas Rymer, situado 
na Avenida Erasmo Braga, 227, sala 1.110, Castelo (RJ), 
a quem mais der, independente das avaliações, os imó-
veis penhorados localizados na Rua Irmã Josefina da Vei-
ga,155, Palmeiras, Cabo Frio (RJ).

Trata-se de quatro casas, em condomínio com 21 
casas, com piscina e salão de festas. As três primei-
ras unidades – 7, 19 e 21 – são casas inacabadas e 
vazias, tipo duplex, composta por sala, dois quartos, 
cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de ga-
ragem. Cada imóvel acima descrito foi avaliado em 
R$ 153.597,57.

A unidade 6 é uma casa ocupada, tipo duplex, composta 
por sala, dois quartos, cozinha, banheiro, área de serviço e 
uma vaga de garagem, que foi avaliada indiretamente em 
R$ 307.195,15. Informações em seu website www.rymer-
leiloes.com.br e no escritório onde estão já programados 
leilões de imóveis na Urca, Ipanema, Praça Seca e outros 
locais do Rio de Janeiro.

Imóveis no Rio e em Miami
O leiloeiro Leonardo Schulmann sempre ativo, 

além dos mares, atuando também nos EUA, com 
transmissão ao vivo. Leonardo tem vídeo de como 
investir na cidade de Orlando, em Miami nos EUA, 
em seu website www.schulmannleiloes.com.br onde 
estimula seus clientes a comprar em leilão nos EUA, 
além da consultoria que oferece sobre compras em 
leilões.

É autor do livro Como Ficar Rico Comprando Imóveis 
em Leilões, além de tirar dúvidas em chat online em seu 
website. O seu escritório está na Travessa do Paço, 23, 
grupo 812, Castelo (RJ), onde tem informações detalha-
das de todos os imóveis oferecidos que já estão atualiza-
das no seu website.

Planta do imóvel na Barra com Norma Machado

Casas em Cabo Frio com o leiloeiro Jonas Rymer

Como a inteligência artificial vai impulsionar o varejo
O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou na manhã 
desta quarta-feira os dados 
fechados do comércio vare-
jista em 2018, com alta de 
2,3%, a maior taxa anual 
desde 2013, quando as ven-
das aumentaram 4,3%. Mes-
mo assim, o crescimento 
acumulado de 4,4% nos últi-
mos dois anos não recuperou 
a queda de 10,3% em 2015 
e 2016.

Apesar da crise, os núme-
ros poderiam ser melhores 
com o emprego da Inteligên-
cia Artificial, como observa 
o Mckinsey Global Institu-
te em pesquisa Notes From 
The AI Frontier realizada em 
mais de 20 países, Na sonda-
gem, o instituto identificou 
um potencial de geração de 
valor anual através do uso 
de inteligência artificial en-
tre US$ 3,5 trilhões e US$ 
5,8 trilhões, sendo o comér-
cio um dos três setores que 
mais pode se beneficiar com 
a tecnologia, com uma gera-
ção de valor na casa dos US$ 
800 bilhões ao ano em sua 
receita anual.

Aqui no Brasil, o varejo 
está começando a se habi-
tuar com o uso da AI para 
conquistar novos clientes, 
fidelizar os atuais, ampliar 
o leque de vendas dos vare-
jistas e identificar tendências 
de consumo por perfil de 
consumidor.

“Isso ocorre principal-
mente por causa da cadeia 
de marketing e vendas, que 
é a mais sensível aos avan-
ços da IA. O varejo é um 
heavy user desses recursos, 
devido ao contato direto 
com o consumidor”, diz Ro-
drigo Cunha, sócio da Neu-
rotech, empresa pioneira na 
aplicação prática de inteli-
gência artificial no mercado 
varejista brasileiro.

A AI tem servido para a 
identificação do perfil de 
consumo e comportamento 
dos clientes, não somente 
por grandes varejos inter-
nacionais, mas também por 

redes varejistas brasileiras 
de médio porte. “As ofertas 
passam a atender exatamen-
te à necessidade do consumi-
dor. Ao tornarem-se mais as-
sertivas, aumentam o tíquete 
do nosso cliente”, afirma 
Cunha.

A AI combina uma série 
de informações que possi-
bilitam personalizar a abor-
dagem e o atendimento a 
clientes que possuem de-
terminados perfis. “É o que 
definimos como personas. A 
análise de clustering, técnica 
que agrupa dados semelhan-
tes automaticamente, iden-
tifica os consumidores que 
têm maior aderência a um 
produto ou serviço. Assim, 
é possível não só aumentar 
a eficiência na aquisição de 
novos clientes, mas prevenir 
a perda de antigos (proces-
so também conhecido por 
churn)”, explica.

Preços e promoções ideais

A AI permite também oti-
mizar as campanhas de ma-
rketing. “Há aplicações bem 
sofisticadas em uso. Elas 
combinam centenas de vari-
áveis que possibilitam iden-
tificar os preços e promo-
ções ideais. Como são vari-
áveis importantes na decisão 
de compra do consumidor e, 
ao mesmo tempo, importan-
tes para o varejista não per-
der margem, é fundamental 
monitorar a concorrência”, 
alerta.

Tal acompanhamento au-
xilia na definição dos valo-
res cobrados pelos produtos, 
que trarão um equilíbrio 
entre o que é praticado pela 
concorrência e o controle da 
margem.

A demanda passou a ser 
mais previsível, o que permi-
te, entre outros, aprimorar o 
controle de estoque e a estra-
tégia de vendas. “Na Neuro-
tech, já tivemos experiência 
de relacionar, por exemplo, 
clima e trânsito para prever 
o fluxo de lojas, o que se faz 
por meio da combinação de 

fontes públicas disponíveis 
na internet. Um grande con-
junto de variáveis externas 
são usadas no país para pre-
ver a demanda”, ressalta.

Análise do risco de crédito

Dentre as soluções da 
Neurotech para os varejistas, 
uma das que mais cresce é o 
Riskpack, que analisa o risco 
de crédito de consumidores. 
Com o uso de AI, pode-se 
identificar, em segundos, a 
real capacidade que um pro-
ponente possui de honrar o 
compromisso.

Dessa forma, além de re-
duzir a exposição à inadim-
plência, pode-se elevar o vo-
lume de negócios, tanto pela 
redução do tempo de espera 
para avaliação de risco (ge-
ralmente, um fator de irrita-
ção e desistência para quem 
solicita um crediário), quan-
to realizar mais concessões, 
já que a ferramenta identi-
fica bons pagadores mesmo 
entre pessoas negativadas 
nos bureaux de crédito.

A solução é usada hoje 
por mais de 100 redes va-
rejistas, além de 40 institui-
ções financeiras. Por mês, 
a Neurotech realiza mais 
de 105 milhões de análises 
de perfis para avaliação de 
risco e concessão de crédi-
to. “O crédito tem que ser 
o alavancador do negócio 
e é preciso inserir o cliente 
com segurança e de uma for-
ma que gere o menor atrito 
possível, ou seja, de modo 
rápido e preciso”, explica o 
CEO da Neurotech, Domin-
gos Monteiro

Tradicionalmente, ao en-
trar numa loja para solicitar 
um cartão de crédito, o clien-
te precisava entrar numa fila, 
passar informações e esperar 
a aprovação. “O processo era 
moroso e estressante para 
as empresas. Além disso, o 
‘não’ era mais comum que 
o ‘sim’. Essa avaliação, que 
era fonte de desgaste para 
clientes e de perda de vendas 
e de concessões para comer-

ciantes e instituições finan-
ceiras, passou a ser algo po-
sitivo depois da Neurotech”, 
diz Monteiro.

A solução Riskpack foi 
adotada este ano pela Besni, 
rede de lojas que possui 36 
unidades no Estado de São 
Paulo. Segundo o diretor de 
operações da companhia, 
Marcos Paulo Santos, a es-
colha pela Neurotech deveu-
se às pesquisas automáticas 
fornecidas pela empresa, 
particularmente junto à fon-
tes públicas de informações 
e aos bureaux de crédito. 
“Antes, nosso processo de 
pesquisa para concessão de 
crédito era manual. Tínha-
mos de entrar nos sites, o 
que elevava muito o tempo 
de espera dos clientes que 
solicitavam nosso cartão”, 
diz.

Desde a adoção do siste-
ma da Neurotech, o processo 
de avaliação para concessão 
de crédito, que girava ao 
redor de 25 minutos, caiu 
para menos de 10 minutos. 
Embora o fornecimento de 
dados e checagem de infor-
mações pela Neurotech seja 
quase que instantâneo, a 
decisão é submetida a uma 
mesa de análise. “Ainda não 
temos como quantificar, mas 
essa agilidade aumentou o 
número de vendas, já que, 
por conta da espera, muitos 
clientes acabavam desistin-
do enquanto aguardavam 
a conclusão do processo”, 
afirma o executivo.

Além do motor e da mesa 
de crédito personalizada 
para a rede, a Neurotech re-
alizou uma estruturação da 
sua base de dados a fim de 
criar uma lista de clientes 
que, de acordo com deter-
minados critérios, serão pré-
aprovados ou pré-negados, 
automaticamente. “Além da 
automatização das consul-
tas, a possibilidade de ter 
esses dados gravados trará 
uma evolução num futuro 
muito próximo, que permi-
tirá uma decisão imediata”, 
conclui Santos.

Carnaval gera aumento de demanda por veículos alugados
O Carnaval é uma festa 

especial para o Brasil não só 
pela folia, mas também por 
movimentar a economia do 
país. Segundo a Associação 
Brasileira das Locadoras de 
Automóveis (Abla), a expec-
tativa do setor de locação é 
que a demanda pelo aluguel 
diário de veículos cresça, em 

média, entre 20% e até 30% 
durante o Carnaval desse 
ano, quando comparada à 
demanda normalmente ve-
rificada nos meses de baixa 
temporada.

O Presidente do Conse-
lho Nacional da Abla, Paulo 
Miguel Junior, diz que “há 
uma tendência de que mais 

brasileiros optem por viajar 
dentro do Brasil no Carna-
val e, ainda, 2019 terá menor 
quantidade de feriados pro-
longados, o que ajuda a esti-
mular viagens nessas datas”.

Segundo a Abla, no perío-
do de Carnaval a procura pela 
locação diária tende a crescer 
mais nos estados do Nordes-

te, atrativos para os brasilei-
ros das demais regiões, e do 
Sul, principalmente Santa 
Catarina, procurada por turis-
tas de países vizinhos como 
Uruguai e Argentina. No Su-
deste, a demanda crescente 
no Carnaval tem se verifica-
do nos estados de Minas Ge-
rais e de São Paulo.

Indústria de alimentos fatura 
R$ 656 bilhões em 2018
O valor 
representa alta 
de 2,08% na 
comparação  
com 2017

Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria de Alimentos (Abia), di-
vulgados nesta quarta-feira, 
a indústria de alimentos no 
Brasil faturou R$ 656 bilhões 
em 2018. O valor representa 
um aumento de 2,08% em 
relação a 2017.

A categoria de proteí-
na animal correspondeu a 
22,1% do faturamento total 
do setor enquanto bebidas 
responderam por 19,7%, la-
ticínios, 10,5% e café, chás e 
cereais, 10,2%. O consumo 
no mercado interno cresceu 
4,3%, com o aumento das 
vendas no varejo e do seg-

mento de alimentação fora 
do lar (food service).

O setor exportou para 
mais de 180 países, o que 
representou 19,3% do volu-
me total de vendas. A China 
continua como o principal 
importador, com um aumen-

to de 37,6% em relação a 
2017.

No ano, as exportações ti-
veram uma queda na ordem 
de 9,8%, fechando 2018 em 
US$ 35,1 bilhões de alimen-
tos industrializados contra 
US$ 38,9 bilhões em 2017.

Procura por  
ar-condicionado 
aumenta  
248%

De acordo com levanta-
mento feito pelo GetNin-
jas, maior plataforma de 
contratação de serviços 
da América Latina, houve 
um aumento de 248% na 
demanda por instalação e 
manutenção do aparelho 
em janeiro deste ano em 
comparação com o mesmo 
período de 2018.

Ao longo do mês, o apli-
cativo registrou mais de 29 
mil solicitações para o servi-
ço contra pouco mais de oito 
mil no ano anterior, quando 
as temperaturas estavam mais 
amenas. A plataforma também 
notou um aumento de 84% na 
demanda pela instalação de 
ventiladores de teto. Foram 
mais de duas mil solicitações 
em 2019 contra pouco mais de 
mil no ano passado.

Segundo a Câmara de 
Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), houve um 
crescimento de 6,5% no con-
sumo de energia elétrica em 
2019 em todo o país. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO, 

TURISMO, CARGA E TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 
NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTES,
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005004-5 e inscrita no CNPJ sob 
o nº de registro 10.813.667/0001-67, Sr. CAIO SOUTO ALVES, no exercício 
das suas atribuições, convoca os sócios/cooperados para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada no dia 23 de Fevereiro 
de 2019, na sua sede social à Estrada do Engenho Velho, No. 840 / Sala 
203, Taquara – RJ, CEP: 22.723-395, em primeira convocação as 14:00 
h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; 
em segunda convocação as 15:00 h com a presença mínima de metade 
mais um dos sócios cooperados e em terceira e última convocação as 
16:00 h com a presença mínima de 10 sócios cooperados. Na data da 
presente convocação a cooperativa tem no total de seu quadro social 556 
cooperados. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação da 
Prestação de Contas relativa ao ano de 2018 composta dos seguintes itens: 
a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria relativo ao ano de 2018; 
b) Apresentação da Prestação de Contas composta do Balanço Patrimonial 
e DSPE – Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício relativos ao 
ano de 2018; c) Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas 
composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e 
DSPE – Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício relativos ao 
ano de 2018; d) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas 
composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e DSPE 
– Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício relativos ao ano de 
2018; e) Deliberação da Assembleia sobre a destinação / rateio das sobras 
ou perdas relativas ao ano de 2018; 2) Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal para o mandato de um ano 2019/2020; 3) Demais assuntos de 
interesse social. Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2019.

CAIO SOUTO ALVES - PRESIDENTE

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação Reunião de Socios Cotistas. Ficam convidados os Srs. 
Sócios Quotistas da Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda., socie-
dade limitada brasileira, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) 08.670.505/0001-75, para a reunião 
extraordinária de sócios, a ser realizada na Rua da Quitanda, 60, pav. 3, 
Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-030, no dia 25/02/2019, em 1ª convocação, 
às 10h00, com a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 
do capital social ou, não atendido esse quórum, às 11h00 do mesmo dia, 
com a presença de qualquer número de sócios, com a seguinte agenda 
e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
(i) retirada da sócia quotista Raquel Gonçalves Coimbra Flexa, brasileira,
solteira, nascida em 26/03/1980, engenheira, CPF/MF 08732217706, CI
118791235 IFP-RJ, residente e domiciliada na Rua Pontes Correia, 126,
apto 801, Andaraí, RJ/RJ, CEP 20541-142, da sociedade, e da cessão one-
rosa de sua participação à sócia quotista Innvent Consultoria e Participa-
ções Ltda., sociedade limitada brasileira, CNPJ/MF 10.529.570/0001-27,
com sua sede na Av. Graça Aranha, 182/2º, Centro, RJ/RJ, CEP 20.040-
004; (ii) alteração do endereço da sede social para a Rua da Quitanda, 60,
pav. 3, Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-030; (iii) inclusão no objeto social da
sociedade da atividade de ‘assessoria e consultoria de qualquer natureza’;
e (iv) alterações no contrato social como resultado de todas as medidas
anteriores, bem como eventuais outros temas de interesse social”. Serão
admitidos à reunião os sócios da sociedade (munidos de documento de
identidade com foto) ou seus procuradores e advogados, desde que com
instrumento de procuração que atenda os requisitos legais. RJ, 11/02/2019. 
Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9

Ata de AGE. 1. Data, hora e local: No dia 25/01/2019, às 11h00, na sede 
da PB Brasil Entretenimento S/A (“Companhia”), localizada na Avenida das
Américas, 1.650, Bl. 4, lojas 113, 114 e 115, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP
22640-101. 2. Convocação e Presença: Presentes Acionistas representan-
tes da totalidade do Capital Social da Cia., conforme se verifica pelas assi-
naturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, sendo dispensada
a convocação na forma do § 4º do art.124 da lei 6.404/76. 3. Mesa: Presi-
dente: Sr. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; Secretário: Sr. Roberto Pe-
reira Primo. 4. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os 
Acionistas deliberaram: (i) Aprovar a distribuição de dividendos no valor de 
R$ 2.989.735,19, referentes à parte do lucro apurado no balanço levantado 
em 31/12/2018, os quais serão disponibilizados aos Acionistas a partir desta 
data, na proporção de suas respectivas participações societárias detidas 
na Cia., conforme abaixo: Acionistas: Globosat Programadora Ltda.; 60,0% 
/ R$ 1.793.841,11; Claxson Media, LLC 40,0% / R$ 1.195.894,08. Total a
ser distribuído: 100,0% / R$ 2.989.735,19. (ii) A destinação do resultado do 
exercício 2018 será objeto da AGO de 2019. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que depois de lida, foi aprovada 
e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos Acionistas da Cia. 
presentes a esta Assembleia. RJ, 25/01/2019. Alberto Carlos Pecegueiro do 
Amaral - Presidente; Roberto Pereira Primo - Secretário; Acionistas: Globo-
sat Programadora Ltda. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral e Roberto Pe-
reira Primo; Claxson Media, LLC - Walter Douglas Stuber. Jucerja reg. sob 
o nº 3510489 em 08/02/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

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

Rua Álvaro Alvim nº 24 - Grupo 504 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº 33.959.065/0001-18

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE CHAPA REGISTRADA
Faço saber aos que virem ou dele tomarem conhecimento que foi registra-
do nesta Entidade, uma única chapa concorrente à eleição para Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto ao Conselho da Con-
federação e respectivos suplentes, na forma do Aviso Resumido publicado 
no Jornal Monitor Mercantil do dia 29 de janeiro de 2019, assim constituída: 
Diretoria-Efetivos- João Daltro de Almeida, Vicente Favilla Guimarães da 
Silva, José Carlos Faria, João Roberto Costa e Jorge de Souza Bichara; Di-
retoria-Suplentes- Eraldo Rosa, Sidney Vieira de Mattos, Elisabete Spinelli, 
Deolindo Rodrigues Garcês e Bernardo Gimenes Fantini; Conselho Fis-
cal-Efetivos - Edilson Salustiano Alves, Marluce Medeiros Paes e Paulo 
Roberto da Silva Balmant; Conselho Fiscal-Suplentes - Hamilton Perluxo, 
Eugenio da Silva e Hugo Leonardo Oliveira da Costa; Delegados Repre-
sentantes-Efetivos - João Daltro de Almeida e Jorge de Sousa Bichara; 
Delegados Representantes-Suplentes - João Roberto Costa e Marluce Me-
deiros Paes. O prazo para impugnação de candidatos é de cinco dias a 
contar da data da publicação deste Edital. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro 
de 2019. Prof. João Daltro de Almeida - Presidente.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração 
da Brasilcap Capitalização S.A., em reunião realizada em 05/02/2019, 
decidiu pelo pagamento de Dividendos Complementares provenientes 
da reserva de lucro constituída nas demonstrações financeiras findas 
em 31/12/2018, totalizando R$0,035197303 por ação, a serem pagos, 
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, na data de 15/02/2019,
ou seja, após a publicação do Balanço. O atendimento aos Senhores 
Acionistas será feito na sede da Companhia, no Rio de Janeiro - RJ, na 
Rua Senador Dantas no 105 - 10o andar, no horário de 10h às 12h e de 14h 
às 16h, a partir do dia 18/02/2019.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019
A Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Portuguesa, 
sito à Rua Haroldo Lobo, nº 400, nesta, no uso de suas atribuições e 
cumprindo o que preceitua o Artigo 34, parágrafo 2° do Estatuto em vigor. 
Convoca para o dia 26 de fevereiro de 2019, os senhores Conselheiros para 
deliberarem e aprovarem as contas do exercício de 2018. Com a primeira 
chamada para às 20h e a segunda e última para 20:30h.

Rio de Janeiro, 09 de Fevereiro de 2019.
Nelson Lucas de Souza - Presidente do Conselho Deliberativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 01 /2019

(Retifica Concorrência Pública no 01/2018)
OBJETO: a seleção da proposta mais vantajosa para a Prefeitura de Quei-
mados pela outorga da concessão da implantação, gestão, operacionaliza-
ção e exploração de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, 
em locais específicos, bem como a implantação, manutenção da sinaliza-
ção vertical/horizontal, e investimento, em regime de empreitada integral, 
visando aumentar o número e a rotatividade de vagas pelo sistema digital, 
com uso de equipamentos eletrônicos digitais móveis, aplicativos em tele-
fones celulares, SMS, Operadores de tráfego (agentes de estacionamento), 
Pontos de Vendas, emissores eletrônicos de comprovante de pagamento 
do tempo de estacionamento, sistemáticas suplementares de pagamento, 
como aquisição de créditos via dispositivos móveis, internet e habilitação 
via telefonia, incluindo gestão, implantação, operação, controle e manuten-
ção de sistema de informação on-line para operacionalização do “Rotativo 
Queimados”. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6302/2017/11. RETIRADA 
DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 
– Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante a 
entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4, CD – ROM ou DVD – ROM e 
carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 20/03/2019 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Presidente

Assine o Monitor Mercantil

Valor de seguro de empreendimento 
imobiliário é o estipulado na apólice

O valor da indenização de 
seguro de empreendimento 
imobiliário é o estipulado 
na apólice. Se ocorreu o si-
nistro, essa quantia deve ser 
paga, pois não dá para calcu-
lar o prejuízo virtual de imó-
veis que não chegaram a ser 
vendidos.

Com esse entendimento, 
a 23ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Rio de 
Janeiro manteve condenação 
da seguradora Austral a pa-
gar mais de R$ 95 milhões, 
com juros e correção mone-
tária, para a Macife Mate-
riais de Construção, que foi 
representada no processo 
pelo escritório Nelson Wi-
lians e Advogados Associa-
dos.

A Macife firmou contrato 

de compra e venda median-
te permuta com a Sia 01 
Empreendimentos Imobiliá-
rios, composta das empresas 
OAS e Faenge. No acordo, 
ficou estabelecido que ca-
beria à Macife o recebimen-
to de 452 unidades a serem 
construídas. Na ocasião, a 
empresa celebrou contra-
to de seguro de obra com a 
Austral.

O valor da apólice foi fi-
xado em R$ 95 milhões em 
benefício da Macife - caso 
a parte do empreendimento 
devido a esta não fosse en-
tregue, o que ocorreu.

Em 30 de março de 2015, 
com as obras em andamento, 
a Sia 01, a OAS e a Faenge 
avisaram a Macife que seria 
impossível concluir o proje-

to até dezembro de 2017. O 
argumento para interromper 
a construção foi baseado nas 
dificuldades financeiras que 
o grupo OAS vinha enfren-
tando diante da operação 
“lava jato”. Porém, a Austral 
se negou a pagar o prêmio, 
e o caso foi parar na Justiça. 

Primeira instância

A primeira instância con-
denou a seguradora a pagar 
indenização à Macife. No 
TJ-RJ, o relator do caso, 
desembargador Celso Silva 
Filho, afirmou que, uma vez 
ocorrido o sinistro, a segu-
radora não pode se recusar 
a pagar o valor descrito na 
apólice.

Para o magistrado, a Aus-

tral deve pagar o prêmio 
com juros e correções, sem 
a necessidade de perícia 
para apuração dos prejuízos, 
como pedido pela segurado-
ra, defendida pelo Escritório 
de Advocacia Sergio Bermu-
des. Para a advogada Lívia 
de Moura Faria, do escritó-
rio Nelson Wilians e Advo-
gados Associados, que atuou 
no caso, a perícia é desne-
cessária, pois as provas do-
cumentais mostram a impos-
sibilidade de conclusão das 
obras pela Macife. Ou seja, 
houve prejuízo total da em-
presa. A 23ª Câmara Cível 
do TJ-RJ ainda aumentou os 
honorários advocatícios da 
banca Nelson Wilians para 
10% sobre o valor da conde-
nação — R$ 95 milhões.

Seguro-garantia pode dobrar de tamanho em cinco anos
A perspectiva do seguro-

garantia é que continue em 
curva ascendente, avalia 
Fernando Cirelli, superin-
tendente de Linhas Financei-
ras da corretora de seguros 
Alper. Para Cirelli, esse tipo 
de seguro – que garante o 
cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador 
com o segurado – é um dos 
que mais tem aproveitado o 
avanço tecnológico. 

“Está cada vez mais fácil 

fazer o cadastro utilizando os 
portais das seguradoras (nes-
se segmento é emitida uma 
apólice em cada contrato). 
Além disso, o pós-cadastro 
também está agilizado o que 
facilita demais a emissão da 
apólice”.

Novas seguradoras

Ele mantém seu otimismo 
em relação a esse segmento 
mesmo com o crescimento 

de apenas cerca de 1% no 
ano passado nos prêmios 
emitidos, conforme a Susep. 
Ele atribui essa alta modesta 
à entrada de novas segurado-
ras de porte no seguro-garan-
tia, o que pode se repetir em 
2019, e às taxas mais baixas 
em consequência do acirra-
mento da concorrência.

“Não será surpresa se o 
seguro-garantia dobrar de 
tamanho em cinco anos, 
acompanhando o que acon-

tece com o mundo jurídico”. 
Os prêmios desse segmento 
somam aproximadamente 
R$ 2,5 bilhões. 

Fernando Cirelli também 
enxerga boas perspectivas 
para o seguro de responsabi-
lidade civil conhecido como 
D&O, com prêmios totais 
na casa de R$ 400 milhões 
e percentual de sinistralida-
de elevado, na casa de 85%. 
O D&O teve crescimento de 
12% em 2018.

Raios respondem por 35%  
dos sinistros no campo

Levantamento feito pela 
Mapfre constatou que, nos úl-
timos três anos, 35% de todos 
os acionamentos de sinistros 
em rebanhos segurados pela 
companhia são originados 
por causa de raios, ficando 
atrás somente de doenças em 
animais. As descargas, além 
de provocar a morte do ani-
mal, também comprometem 
instalações elétricas, causam 
incêndios em plantações e 
propriedades.

A superintendente exe-
cutiva de Seguros Gerais 
da Mapfre, Patricia Sie-
queroli, indica que os pro-

dutores são muito afetados. 
“Apesar de ser a segunda 
maior causa de sinistros, os 
raios concentram mais per-
das. As doenças, na maio-
ria das vezes, são pontuais, 
enquanto que um raio pode 
causar a perda de mais de 
100 animais em um único 
evento”, pondera.

O Brasil é o país onde 
caem mais raios no mun-
do. De acordo com o Ins-
tituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), são 
cerca de 50 milhões por 
ano, sendo 90% no verão 
e na primavera.

IRB e Mongeral vão  
à universidade em  
busca de inovação

A partir do próximo dia 
18, estudantes de graduação 
e profissionais do IRB Brasil 
RE e da Mongeral Aegon vão 
se reunir diariamente na PUC-
Rio em busca de soluções 
inovadoras para o mercado 
de seguros e resseguros. É a 
segunda edição do Insurtech 
Innovation Program, que es-
timula o desenvolvimento de 
novos produtos, serviços e 
processos baseados em ten-
dências tecnológicas como 
blockchain, ciência de dados, 
machine learning, internet das 

coisas e realidades virtual e 
aumentada.

“O Insurtech é disruptivo 
e agrega valor a um mercado 
extremamente tradicional. 
Temos um padrão vencedor 
e de longa data, mas che-
gamos em um momento na 
nossa economia que é pre-
ciso inovar. Nesse sentido, 
o programa contribui com 
ideias, modelos e discussões 
para pensarmos em como fa-
zer mais e melhor”, destaca 
o diretor de TI do IRB, Mar-
celo Hirata.

Previc aprova plano  
de previdência  
familiar da Funcesp

A Funcesp, entidade fe-
chada de previdência com-
plementar, anuncia que o 
plano de previdência Mais 
Futuro foi protocolado pela 
Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar) e agora pas-
sará a ser comercializado. 

O plano, lançado no fim 
do ano passado, é o primeiro 
instituído familiar oferecido 
pela fundação, oferecendo 
os serviços não apenas para 
participantes e assistidos, 
mas também a seus familia-
res até 4° grau de parentesco.

“Os planos instituídos de 
família são uma tendência 
que devem levar o setor para 
um novo ciclo de expansão. 
Por isso, damos um passo à 
frente com o Mais Futuro, 
que vai agregar valor ao nos-

so negócio e beneficiar ainda 
mais nossos participantes”, 
afirma Walter Mendes, pre-
sidente da Funcesp.

O plano de previdência 
instituído entrega as van-
tagens de outras formas de 
investimento disponíveis 
no mercado, mas dentro do 
setor previdenciário, com 
vantagens significativas 
para os participantes, se-
gundo a fundação. 

Entre os benefícios es-
tão taxas mais competitivas 
do que as oferecidas pelos 
bancos e maior rentabilida-
de histórica, com segurança 
no investimento.

A Funcesp espera contar 
com cerca de 3 mil partici-
pantes em 2019, e a meta é 
atingir entre 15 mil e 25 mil 
vidas em cinco anos.

BB Seguros adota notificação  
de sinistros rurais via aplicativo

O Banco do Brasil per-
mitirá aos clientes BB Se-
guros dos produtos rurais 
o registro de sinistros via 
mobile. A novidade, váli-
da para as apólices de BB 
Seguro Agrícola, BB Se-
guro Agrícola Faturamen-
to e Penhor Rural, dará 
aos clientes a possibilida-
de de acompanhar todas 
as etapas do processo em 
tempo real, serviços que 
anteriormente só podiam 
ser feitos por meio da 
Central de Relacionamen-
to. Além disso, o envio 
da documentação também 
poderá ser feito no mo-

mento do comunicado, de 
forma eletrônica.

“O cliente se beneficia 
com processos mais sim-
ples, rápidos e cômodos, 
e a empresa, com toda a 
transformação que os pro-
cessos trazem, sobretudo a 
cultural”, afirma Marcelle 
Toscano, gerente executiva 
de Transformação Digital e 
Inovação da Brasilseg, uma 
empresa BB Seguros. A 
funcionalidade está dispo-
nível no aplicativo institu-
cional do Banco do Brasil e 
é compatível com platafor-
mas iOS (Apple) e Android 
(Play Store).

Anuário destaca principais 
corretoras brasileiras

A segunda edição do anu-
ário Insurance Brokers traz
em destaque o corretor de 
seguros. O livro, com ver-
são em português e inglês, 
conta um pouco da história 
das principais e mais concei-
tuadas corretoras do Brasil 
que se destacaram em 2018, 

entre elas o Grupo Assurê. 
A empresa nascida em um 
modesto escritório do Rio de 
Janeiro tornou-se uma das 
gigantes do setor, com di-
versos prêmios, capilaridade 
nacional e uma marca reco-
nhecida.



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

Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2019
(1) Data, Horário e Local: Aos 05 dias do mês de fevereiro de 2019, às
17:00 horas, por teleconferência, foi realizada Reunião do Conselho de Ad-
ministração da Ideiasnet S.A. (“Ideiasnet” ou “Companhia”). (2) Mesa: O Sr. 
Carlos Eduardo Reis da Matta assumiu a presidência da reunião e nomeou
a mim, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira para secretariá-lo. (3) Presença:
A totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Carlos Edu-
ardo Reis da Matta, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira, Bernardo Werther
de Araujo, Martin Edward Patterson, Chad Randall Hollingsworth e Pedro
Henrique Faria de Morais, além dos diretores Srs. Sami Amine Haddad e
Renata Cristina Saettler Reis. (4) Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o Pro-
tocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Padtec S.A. 
(“Padtec”) pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), relativo à incorpora-
ção da totalidade das ações de emissão da investida Padtec, sociedade por 
ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.549.807/0001-
76, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 353.001.919-27, com sede
na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n – Parque II do Polo de Alta Tecno-
logia, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.086-510, pela 
Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec em subsidiária integral
da Companhia, nos termos do art. 252 da Lei nº 6.404/1976 (“Incorporação
de Ações da Padtec”), e sua celebração pelos diretores da Companhia; (ii)
a nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela ela-
boração do laudo de avaliação da Padtec na data base de 30 de setembro
de 2018, para fins do art. 252, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo Padtec”);
(iii) o Laudo Padtec; (iv) a proposta de Incorporação de Ações da Padtec,
nos termos do art. 252 da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos
e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação; (v) a proposta de
aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 192.554.979,61,
com a emissão de até 31.642.508 novas ações ordinárias, escriturais e sem 
valor nominal, em decorrência da Incorporação de Ações, com a conse-
quente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (vi) a proposta 
de criação de plano de opção de compra de ações em benefício dos atuais
diretores da Companhia; (vii) a proposta de aumento do capital autorizado
da Companhia para 55.000.000 de ações, com a consequente alteração do
art. 6º do Estatuto Social da Companhia; (viii) a convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia para deliberar a respeito das matérias
acima; e (ix) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos
e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus
eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à efetivação das ma-
térias acima eventualmente aprovadas. (5) Deliberações Tomadas pela
Unanimidade dos Presentes: Após exame e discussão dos itens cons-
tantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade e sem ressalvas, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar os
termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, e autorizar a
Diretoria da Companhia a celebrá-lo, ad referendum da Assembleia Geral
Extraordinária; (ii) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Extraordi-
nária, a nomeação e contratação da Valore Consultoria Empresarial Ltda.,
sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.936.447/0001-23, com
sede na Rua 1º de Março, 23, 2º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20010-904 (“Meden”), como empresa especializada responsável pela
elaboração do Laudo Padtec, pelo critério de fluxo de caixa descontado.
(iii) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária, o Laudo
Padtec; (iv) Aprovar a proposta, a ser submetida ao referendo da Assem-
bleia Geral Extraordinária, de Incorporação de Ações da Padtec, nos termos 
do art. 252 da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos do Protocolo
e Justificação; (v) Aprovar a proposta, a ser submetida ao referendo da
Assembleia Geral Extraordinária, de aumento do capital social da Compa-
nhia no valor de R$ 192.554.979,61, com a emissão de até 31.642.508
novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, em decorrência da
Incorporação de Ações da Padtec, com a consequente alteração do art. 5º
do Estatuto Social da Companhia; (vi) Aprovar a proposta a ser submetida
ao referendo da Assembleia Geral Extraordinária de criação de plano de
opção de compra de ações em benefício dos atuais diretores da Compa-
nhia; (vii) Aprovar a proposta a ser submetida ao referendo da Assembleia
Geral Extraordinária, de aumento do capital autorizado da Companhia para
55.000.000 de ações, com a consequente alteração do art. 6º do Estatuto
Social da Companhia; (viii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia para o dia 22 de março de 2019 às 11:30
horas na sede da Ideiasnet para deliberar a respeito das seguintes maté-
rias: (a) Aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação; (b)
Ratificação da nomeação e contratação da Meden como empresa espe-
cializada responsável pela elaboração do Laudo Padtec; (c) Aprovação do
Laudo Padtec; (d) Aprovação da Incorporação de Ações da Padtec; (e) Em
decorrência da Incorporação de Ações da Padtec, aprovação do aumento
do capital social da Companhia, com a consequente alteração do art. 5º do
seu Estatuto Social; (f) Aprovação do novo plano de opção de compra de
ações da Companhia; e (g) Aprovação do aumento do capital autorizado,
com a consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social da Ideiasnet.
(ix) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos,
celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamen-
tos, necessários ou convenientes à efetivação das matérias aprovadas na
presente Reunião. (6) Encerramento: Findos os assuntos da Reunião do
Conselho de Administração da Ideiasnet, e nada mais havendo a tratar, foi
autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme,
foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 05 de
fevereiro de 2019. Assinaturas: Carlos Eduardo Reis da Matta, Presidente;
Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira, Secretário; Bernardo Werther de Arau-
jo, Martin Edward Patterson, Chad Randall Hollingsworth e Pedro Henrique
Faria de Morais. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira - Secretário da Mesa. JUCER-
JA. Certifico o arquivamento em 12/02/2019 sob o nº 00003515863. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°02.2019

OBJETO: Futuras aquisições de notebooks e desktops, visando atender 
eventual demanda dos órgãos e secretarias do Poder Executivo Muni-
cipal. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1913/2018/03. RETIRADA DO 
EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 
– Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante a 
entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do CNPJ da Em-
presa. DATA / HORA: 27/02/2019 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira

Setor aéreo seguirá crescendo em 2019
Companhias 
projetam 
ano de fortes 
investimentos em 
infraestrutura

Uma matéria publicada 
nesta quarta-feira na agência 
CNT de notícias, da Confe-
deração Nacional do Trans-
porte, destaca que as compa-
nhias aéreas projetam um ano 
de investimentos relevantes 
na infraestrutura aeroportuá-
ria concessionada. Segundo 
pesquisa realizada pela CNT 
junto às companhias aéreas, 
o otimismo está dando o tom 
no setor. “A procura por voos 
das companhias brasileiras 
aumentou 15,7% de janeiro a 
outubro de 2018 em relação 
ao mesmo período de 2017”, 
citou a sondagem Expectati-
vas Econômicas do Transpor-
tador 2018.

“Essa pujança tem a des-
vantagem de que a estrutura 
opera sempre no limite da 
capacidade. Se crescer mais, 
pode colapsar. Por isso, para 
75% dos executivos ouvidos 
pela sondagem, a quantidade 
de aeroportos é insuficien-
te”, revelou o estudo

Para o Grupo Latam Air-
lines, que se manifestou por 
meio de nota, “o Governo 
Federal precisa criar condi-
ções para o país desenvolver a 
perspectiva de um novo ciclo 
de crescimento e realizar as 
reformas tributária e política”.

O tema combustíveis 
também foi levantado na 
pesquisa. “Estas ações são 
fundamentais para atrair os 
investimentos prioritários 
que tragam ganhos de pro-
dutividade e competitivi-
dade ao Brasil. No caso da 
aviação, isto significa ter 
atenção aos temas sensíveis 
e oportunidades tributárias, 
como a composição do pre-
ço do querosene de avia-
ção, que deve se alinhar às 
práticas mundiais do setor 

aéreo”, disse a Latam.

Capital estrangeiro

Outro tema abordado 
foi a aceitação do capital 
estrangeiro nas aéreas bra-
sileiras. “Verificou-se que 
75% consideram esse apor-
te um avanço para o setor”. 
A Latam também se mani-
festou favoravelmente, mas 
fez a seguinte ressalva: “É 
fundamental que existam 
condições igualitárias de 
competitividade entre as em-
presas aéreas brasileiras e as 
internacionais, garantindo a 
reciprocidade. Hoje, o setor 
aéreo nacional enfrenta bar-
reiras estruturais que elevam 
seus custos, como gargalos 
de infraestrutura e legislação 
trabalhista restritiva”.

“Nesse cenário, certo é 
que o programa de conces-
sões aeroportuárias do go-
verno continuará – e é sau-
dado pelo setor como uma 
garantia de que os investi-
mentos em infraestrutura 
chegarão”, concluiu a CNT.

Moody’s: reforma da previdência 
não sai antes do 3º trimestre

A agência de classificação 
de risco Moody’s divulgou 
nesta quarta-feira relatório 
no qual expressa que a refor-
ma da Previdência não deve 
ser aprovada antes do tercei-
ro trimestre deste ano, com a 
possibilidade de ser adiada 
ainda mais.

Segundo divulgou a Reu-
ters, enquanto o governo 
busca economia de pelo me-
nos R$ 1 trilhão em 10 anos 
com a reforma previdenciá-
ria, a Moody’s estima algo 
entre R$ 600 bilhões e R$ 
800 bilhões.

“Dada a amplitude das re-
formas propostas, esperamos 
que o processo de aprovação 
será adiado e é improvável 
que seja finalizado antes do 
terceiro trimestre deste ano, 
e pode ser adiado ainda mais 
se componentes adicionais, 
como uma reforma traba-
lhista, estiverem ligados à 
proposta de reforma da se-
guridade social”, afirmou a 
Moody’s.

O relatório assinado pe-
los analistas Samar Ma-
ziad, Patrick Cooper e 
Mauro Leos considera que 
a minuta vazada à imprensa 
na semana passada é “am-
biciosa” e um ponto de par-
tida para as negociações no 
Congresso.

“A qualidade e amplitu-
de da reforma que será por 
fim aprovada dependerão da 
capacidade do governo de 
conseguir consenso político 
no Congresso”, completou o 
relatório.

A minuta da reforma es-
tabelecia, por exemplo, ida-
de mínima de 65 anos para 
aposentadoria tanto de ho-
mens quanto de mulheres. 
Entretanto, na terça-feira o 
secretário especial da Previ-
dência e Trabalho, Rogério 
Marinho, afirmou que o tex-
to da proposta foi fechado e 
apresentado ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
está “bastante diferente” da 
minuta.

Huawei: 3ª em 
compra de chips 
no mundo  
em 2018

A gigante chinesa de tec-
nologia Huawei se tornou a 
terceira maior compradora 
de semicondutores do mun-
do em 2018, atrás apenas da 
Samsung Electronics Co. e 
da Apple Inc, segundo um 
relatório da Gartner Inc., 
uma empresa americana de 
pesquisa citada pelo jornal 
China Daily na quarta-feira.

A companhia superou a 
DELL e a Lenovo e gastou 
mais de US$ 21 bilhões em 
chips semicondutores no ano 
passado, valor que represen-
ta 4,4% do total do mercado 
mundial e um aumento anual 
de 45,2%, informou a agência 
Xinhua. Outras três empre-
sas chinesas, Lenovo, BBK 
Electronic e Xiaomi, também 
ficaram entre as dez maiores 
compradoras de semicondu-
tores em 2018, de acordo com 
um relatório da Gartner.



Entidade de criptoativos acusa 
Bradesco de encerrar conta ilegalmente

A Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain 
(ABCB) entrou com processo no Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica solicitando que seja apurada a 
possível prática anticoncorrencial dos bancos. Na petição, 
a ABCB salienta que o Bradesco notificou a corretora Bit-
blue (B Blue Tecnologia e Serviços Digitais S/A) de que 
a sua conta será encerrada no próximo dia 26. Parece des-
cabida a pretensão da associação dos mercadores de crip-
tomoedas. Esse é um caso mais para o controle do Coaf, 
pois é impressionante o volume de recursos que gira no 
obscuro mercado das criptomoedas. Esse dinheiro pode 
ter sua procedência justificada?

Edisio Pereira, presidente da Bitblue, declarou ao Por-
tal do Bitcoin que não houve bloqueio de fundos nem da 
exchange nem dos sócios. Mas o banco comunicou que 
iria não só encerrar as contas da exchange, como também 
a dos seus sócios. Rocelo Lopes, presidente da CoinBr/
Stratum, também notificado pelo Bradesco (em 1º de fe-
vereiro deste ano), relatou ao Cade que não só recebeu 
essa notificação, mas também teve suas contas pessoais 
encerradas pelo Santander (há cerca de dois anos) e Itaú 
(no dia 4 de janeiro ). 

Coaf deve ser acionado
Os advogados dos sócios têm todo o direito de entrar 

com recursos para não fechar as contas. O Coaf, no en-
tanto, deve abandonar a pasmaceira do passado e pegar a 
relação de clientes de criptomoedas e começar a examinar 
suas transações financeiras.

Do STJ ao Cade
Muitos casos foram decididos na Justiça. O mais em-

blemático foi o que envolvia a discussão entre Mercado 
Bitcoin e o Banco Itaú. A importância desse caso em si se 
deu pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se 
manifestar pela primeira vez sobre uma ação que envol-
via criptomoedas. A corretora perdeu para o banco pelo 
fato de a 3ª turma do STJ entender que sim, as instituições 
bancárias podem encerrar contrato de conta-corrente uni-
lateralmente. Ah, em maio do ano passado, o Banco do 
Brasil notificou a Atlas Quantum que encerraria sua conta. 
Quem estão errados, os cinco maiores bancos brasileiros, 
ou as dezenas de exchanges que operam no mercado 
brasileiro?

Sanções à Venezuela não impactarão petróleo
A Agência Internacional de Energia não prevê alter-

ações significativas aos preços do petróleo decorrentes das 
sanções aplicadas pelos Estados Unidos sobre a Venezu-
ela. Os preços de referência mal sofreram alterações desde 
o anúncio das sanções. Isto acontece porque, em termos 
das quantidades de petróleo, os mercados podem ajustar-
se face a desvios logísticos iniciais. Os preços do Brent 
continuaram a subir, para US$ 63,42.

Ibovespa em recuperação
O Ibovespa continua com o movimento de recupe-

ração, com a reação iniciada a partir do suporte testado 
nos 93.400 pontos, e na retomada da alta de curto prazo o 
índice se manteve acima de 95.400 pontos. Agora só en-
contrará resistência no topo histórico que está nos 98.500 
pontos. O objetivo do movimento, com resistência mais 
forte que as demais, será no nível dos 100.000 pontos.

Dólar continua caindo
Oscilando numa zona de congestão, o dólar futuro in-

dicou que vai testar o piso em R$ 3,645 e, na perda deste, 
poderia ganhar força na venda de curto prazo, atingindo 
os R$ 3,601. Do lado superior, caso siga repicando, teria 
próxima busca na reta de resistência em R$ 3,828.
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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. 

JOATINGA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.786.025/0001-68 - NIRE 33.3.00319522

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/01/19
Data, Horário e Local. No dia 23/01/19, às 10h, na sede da Joatinga Parti-
cipações S.A. (“Cia.”), na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º andar, sl. 901, RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 
124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista 
o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Felipe Franco da Silveira. Secretário:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do dia. (i) Deliberar sobre a
prestação de aval pela Cia. em operação financeira de financiamento a ser
contratada por sua subsidiária integral, a Bigsal - Indústria e Comércio de Su-
plementos para Nutrição Animal S/A. (“Bigsal”), junto ao Banco da Amazônia,
CNPJ/MF nº 04.902.979/0001-44, situado à Av. Presidente Vargas, 800, Cen-
tro, Município de Belém do Pará (“Banco”) no valor de R$ 1.576.400,00, (ii)
Deliberar sobre alteração na composição da Diretoria da Cia., (iii) Ratificar a
composição da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade:
(i) Aprovar a prestação de aval pela Cia. na contratação de financiamento a
ser celebrado entre a Bigsal e o Banco, no valor de R$ 1.576.400,00 para a
aquisição, montagem e instalação de silos, junto à CASP Indústria e Comercio, 
e Soares Industrial Ltda. (ii) Aprovar a renúncia da Sra. Ana Luiza de Figuei-
redo Brandão Squadri, brasileira, solteira, engenheira, RG nº 25.789.461-8,
DETRAN/RJ e CPF/MF nº 136.878.207-85, domiciliada na Av. Ataulfo de Paiva, 
nº 1.251, 9º andar, Leblon/RJ, ao cargo de Diretora sem Designação Específica
da Cia.,  cargo este para o qual havia sido eleita na AGE realizada em 24/10/18, 
arquivada na JUCERJA sob o nº 3437232, em sessão de 26/11/18. A Cia. e
a Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri conferem-se mutuamente a
mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos
os direitos e obrigações de cada um deles. Em decorrência da deliberação
acima, foi aprovada a eleição do Sr. Eduardo da Veiga, brasileiro, casado,
engenheiro, RG nº 21304753-3, DETRAN/RJ e CPF/MF nº 116.787.767-50,
domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, Leblon/RJ, para ocupar 
o cargo de Diretor sem Designação Especifica. O Diretor ora eleito terá man-
dato unificado com os demais Diretores até 14/07/19, permitida a reeleição, e
é investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse
nos termos do art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei,
(a) ter conhecimento das disposições do art. 147 da Lei das S.A., (b) preencher 
os requisitos legais para integrar a Diretoria da Cia., e (c) não estar impedido
de exercer cargos de administração por lei especial, em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso à cargos públicos, ou em decorrência do
cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé pública ou a propriedade. (iii)  Ratificar a composição da Diretoria: Diretor
Presidente - Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, Diretores sem Designa-
ção Específica - Felipe Franco da Silveira e Eduardo da Veiga. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos
os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 23/01/19. Mesa: Felipe Franco da Silveira - Presidente; Marcelo
Hudik Furtado de Albuquerque - Secretário. Acionista Presente: Everest Brasil
Partners I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investi-
mento no Exterior p. BRL Trust Investimentos Ltda.. Jucerja em 12/02/19 sob o
nº 3516186. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da ARCA: Data, Local e Horário: Ao 30/01/19, às 17h na Praia 
de Botafogo, n° 300, Salas 501 e 701, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari - Presidente e Sr. Pablo Luis Gay-Ger - Secretário. Presença:
Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos mem-
bros do Conselho de Administração da Cia.. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta para o pagamento 
de juros sobre o capital próprio (1ª parcela do ano de 2019). Deliberações:
Considerando a recomendação da Diretoria, o Conselho de Administração 
aprova por unanimidade de votos submeter a aprovação da Assembleia Geral 
proposta de distribuição de juros sobre capital próprio no montante de R$ 60 
milhões, a ser registrado nas Demonstrações Financeiras da Cia. em janeiro 
de 2019 e a ser pago em ou antes de 31/12/19. Encerramento: Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari - Presidente e Sr. Pablo Luis Gay Ger - Secretário. Manuel 
Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Miguel 
Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Ángel Murillas Angoiti, Ding 
Yanxia, Li Yonglin, Guillermo Llopis Garcia e Mariano Carlos Ferrari. Certifico 
e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração da Cia.. RJ, 30/01/19. Pablo Luis 
Gay-Ger - Secretário. Jucerja nº 3515459 em 11/02/19. 

BRF recolhe 464,3 t de carne de frango
Empresa informa 
possibilidade de 
contaminação  
por salmonella 

A empresa brasileira de 
alimentos BRF, dona das 
marcas Sadia e Perdigão, 
anunciou nesta quarta-feira 
o recolhimento de aproxi-
madamente 164,7 tonela-
das de carne de frango in
natura destinadas ao mer-
cado doméstico, e de outras 
299,6 toneladas do produto 
que seriam vendidas para 
outros países. Em comuni-
cado ao mercado, a com-
panhia informa que a car-
ne pode estar contaminada 
pela bactéria Salmonella 
enteritidis. Contaminação 
ocorreu na fábrica de Dou-

rados, em MS, da empresa 
de alimentos.

Em comunicado ao mer-
cado disponível na Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM), a BRF explica que 
“a decisão de recolher todos 
os lotes, ao invés de partes 
da produção afetadas, segue 
o princípio da precaução e o 
compromisso da BRF com 
Segurança Alimentar, Quali-
dade e Transparência”, e que 
o incidente e o recolhimento 
dos produtos foram reporta-
dos a autoridades brasileiras 
como o Ministério da Agri-
cultura e a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa), com a qual acordou as 
bases do recolhimento vo-
luntário.

Já estão sendo recolhidos 
do mercado nacional coxas 
e sobrecoxas sem osso, meio 
peito sem osso e sem pele 
(em embalagens de 15kgs), 

filezinhos de frango (emba-
lagem de 1kg), filé de peito 
(embalagem de 2kg) e cora-
ção (embalagem de 1kg).

Os lotes possivelmente 
contaminados foram produ-
zidos nos dias 30 de outubro 
de 2018 e entre 5 e 12 de no-
vembro de 2018, na unidade 
de Dourados (MS), e recebe-
ram o carimbo de inspeção 
do Serviço de Inspeção Fe-
deral (S.I.F.18 ), vinculado 
ao Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to, o que pode ser verificado 
na embalagem dos produtos.

Investigação

A empresa já iniciou o in-
ventário e recolhimento dos 
produtos que se encontram 
em rota ou junto aos clientes 
no mercado interno e exter-
no. Além disso, destacou um 
grupo de especialistas para 

investigar as origens do pro-
blema a fim de adotar medi-
das para que a contaminação 
não volte a ocorrer.

A produção da fábrica de 
Dourados está mantida, mas, 
de acordo com a BRF, “sob 
um processo rigoroso de 
manutenção e liberação dos 
produtos”. O objetivo é as-
segurar que a ocorrência foi 
pontual e não se repetirá.

A BRF garante que a Sal-
monella enteritidis não resis-
te ao tratamento com calor, 
sendo eliminadas quando os 
alimentos são cozidos, fritos 
ou assados – o que, lembra 
a empresa, é a regra no con-
sumo de produtos de frango 
in natura. Caso os alimentos 
não sejam devidamente pre-
parados, a bactéria pode cau-
sar infecção gastrointestinal. 
Os sintomas mais comuns 
são: dores abdominais, diar-
reia, febre e vômito.

Acordo leva Vale a recuperar sistema interditado de Tubarão
Na semana passada, a 

Vale foi multada em mais de 
R$ 35 milhões depois de um 
monitoramento realizado a 
pedido da prefeitura de Vi-
tória, no Espírito Santo, para 
avaliar uma concentração de 
carvão, minério e calcário 
acima do limite nas análises 
de efluentes do complexo 
portuário de Tubarão. Nes-
ta quarta-feira, a minerado-
ra assinou um acordo com 
a prefeitura de Vitória que 
permitiu a desinterdição do 
complexo, após apresentar 
garantias de que resolveu 
problema de emissão de po-
luentes no mar, informou o 
município em nota.

Por sua vez, também em 
nota, a mineradora afirmou 
que o acordo fechado com a 

Prefeitura de Vitória “esta-
belece que a Vale antecipa-
rá investimentos em ações 
de melhorias nos sistemas 
de tratamento de efluentes 
líquidos e de controle da 
qualidade do ar do porto, 
contribuindo assim para o 
aprimoramento da gestão 
atmosférica do município de 
Vitória”.

A prefeitura havia inter-
ditado parte do sistema de 
tratamento de efluentes da 
Unidade Tubarão, na última 
quinta-feira, além de multar 
a Vale em R$ 35 milhões de-
vido à emissão de poluentes, 
o que impactou as atividades 
de pelotização da companhia 
no local, informou a Reuters.

Com o acordo, há o con-
sequente retorno de imediato 

das operações no pátio de in-
sumos, nas plantas de peloti-
zação 1, 2, 3 e 4, bem como 
dos serviços portuários de 
carvão, segundo a Vale. A 
liberação foi concedida na 
noite de terça-feira.

Dentre as condicionantes 
para o retorno das opera-
ções, a prefeitura destacou 
que também ficou determi-
nado que a empresa execute 
ações imediatas de combate 
ao pó preto, de acordo com 
critérios estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

“Mantivemos as multas 
milionárias de mais de R$ 35 
milhões. A Vale garantiu que 
não vai haver mais vazamen-
to na bacia, que despejou re-
síduos no mar. Aceleramos 

e melhoramos as medidas 
de controle da emissão de 
pó preto. A época de poluir 
com justificativa econômi-
ca acabou”, disse em nota o 
prefeito de Vitória, Luciano 
Rezende.

A interdição ocorreu en-
quanto a Vale já estava li-
dando com as consequências 
do rompimento de uma bar-
ragem de rejeitos de minério 
de ferro que atendia a sua 
mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho, região metro-
politana de Belo Horizonte 
(MG), em 25 de janeiro.

Além dos graves impac-
tos ambientais causados pela 
onda de lama despejada pela 
barragem, o desastre vitimou 
mais de 300 pessoas, entre 
mortos e desaparecidos.

Romi: receita líquida de R$ 246,7 milhões no quarto trimestre
A Indústrias Romi S.A., 

fabricante de máquinas-fer-
ramenta, máquinas para plás-
ticos e fundidos e usinados, 
registrou entrada de pedidos 
de R$ 712,2 milhões em 2018, 
montante 18,1% superior ao 
obtido no ano de 2017. A sub-
sidiária alemã B+W obteve 
pedidos em volume 64,4% 
superior ao ano de 2017.

A empresa disse que o re-
sultado é um reflexo do lan-
çamento de novas linhas de 
produtos em 2017, aliado ao 
desenvolvimento de soluções 
para novos segmentos, como 
o aeroespacial e de óleo e gás. 
Destaque também para a Uni-

dade de Negócio Máquinas 
Romi, que no mesmo perío-
do de comparação apresentou 
crescimento de 25,1% na en-
trada de pedidos.

“O ano de 2018 se mostrou 
um ano de recuperação econô-
mica gradual e sólida, e apesar 
de um início de ano de fraca 
atividade econômica pode-se 
notar uma aceleração signifi-
cativa na quantidade de oportu-
nidades e negócios gerados ao 
longo do ano”, disse em nota 
Luiz Cassiano Rosolen, diretor-
presidente da Romi.

A receita operacional lí-
quida auferida em 2018 foi 
de R$743,5 milhões, 10,5% 

superior à registrada em 2017, 
principalmente pelo cresci-
mento das vendas de máquinas 
Romi no mercado doméstico, 
resultado da adequada estraté-
gia de desenvolvimento de no-
vas gerações de produtos lan-
çados em 2018, da recuperação 
gradual da indústria, que refle-
tiu positivamente no volume de 
novos pedidos e também pelas 
exportações, que nesse mesmo 
período de comparação tam-
bém continuaram apresentando 
crescimento.

Em 2018, as margens ope-
racionais permaneceram em 
níveis similares aquelas alcan-
çadas em 2017, demonstrando 

consistência nas operações. A 
Unidade de Negócio Máquinas 
Romi teve destaque na evolu-
ção das margens operacionais: 
apresentou margem operacio-
nal de 13,2%, o que representou 
um crescimento de 6,4 p.p. em 
relação ao ano de 2017.

Segundo Luiz Cassiano Ro-
solen, a Romi passou por diver-
sas otimizações, principalmente 
nas estruturas indiretas. “Refor-
çamos o foco em projetos de 
redução de custos e despesas e 
realizamos investimentos em 
automação e produtividade 
com foco no incremento da ren-
tabilidade, o que se pode notar 
desde 2017”, ressaltou. 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MESQUITA – RJ
(Rua Paraná, 1, Fórum, Centro, Mesquita, RJ, CEP 26 553-020)

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, extraído do processo nº 
0019210-16.2003.8.19.0038, proposto por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VIEIRA SOUTO (Patrocinado
pelo Dr. Jorge Fonseca Labuto, OAB/RJ 54150 e pela Drª Ana Paula Bittencourt Labuto, OAB/RJ 
110371, conforme procuração às fls. 19) em face de PLACIL PLATEAU CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, representada por seu sócio Eduardo Custódio Batista, CPF 211.017.107-
30 (Patrocinada pelo Dr. Arthur Arruda Lobato Rodrigues Carmos, OAB/RJ 101647, conforme 
substabelecimento SEM reserva de poderes às fls. 670) e EDUARDO CUSTÓDIO BATISTA
(Patrocinado pelo Dr. Arthur Arruda Lobato Rodrigues Carmo, OAB/RJ 101647, conforme 
substabelecimento SEM reserva de poderes às fls. 670), em que o Dr. GUSTAVO QUINTANILHA 
TELLES DE MENEZES, Juiz de Direito em Exercício da Titularidade da Vara Cível da Comarca de 
Mesquita do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, de que será apregoado e vendido em 1ª Praça pelo valor 
mínimo de avaliação atualizada, no dia 27/02/2019, das 11:00 às 13:30 horas, na modalidade 
exclusivamente on line (site www.maiconleiloeiro.com.br, onde o interessado encontrará todos os 
detalhes para cadastro e oferta do lanço) ou, caso não seja vendido em 1ª Praça, a 2ª Praça ocorrerá 
pelo valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada, no dia 28/02/2019,
das 11:00 às 13:30 horas, na modalidade exclusivamente on line (site www.maiconleiloeiro.com.br, 
onde o interessado encontrará todos os detalhes para cadastro e oferta do lanço), sendo ambas as 
Praças conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, tendo o 
despacho determinando a penhora sido proferido às fls. 485, termo de penhora às fls. 497, certidão 
ao RGI às fls. 495, intimação do credor hipotecário da penhora às fls. 538/539. Laudo de avaliações 
às fls. 579/580 e homologação das avaliações às fls. 585. Os imóveis são constituídos pelos: 1)
APARTAMENTO 203, fundos, Av. Mário Guimarães, 135, Centro, Nova Iguaçu, RJ com 2 (duas) 
vagas de garagem, sala com tábuas corridas, varanda aos fundos com piso frio, portas internas e 
social de madeira, janelas da varanda em esquadrias de alumínio, corredor em tábuas corridas, 3 
quartos (2 suítes), 1 (um) banheiro de uso comum, cozinha, área de serviço com dependências de 
empregada, pintura em PVA. Matriculado no 2º Registro de Imóveis de Nova Iguaçu sob o número 
14075 e matriculado na Municipalidade sob o nº 038604. Avaliado por R$ 305.0000,00 (trezentos e 
cinco mil reais) em 18/04/2012 que ora se atualiza para R$ 441.560,93 (QUATROCENTOS E 
QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
Conforme a convenção de condomínio de fls. 20/33 o imóvel tem 123,7m² e fração ideal de 0,030. Os 
eventuais débitos de IPTU e condomínio serão informados aos interessados até o ato do pregão na 
plataforma de leilão. DO RGI: Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ (fls. 684), o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 14075, em nome da ré (R-3), sendo observado, 
ainda, o seguinte destaque: AV-4. CANCELAMENTO DA HIPOTECA; 2) APARTAMENTO 303, 
fundos, Av. Mário Guimarães, 135, Centro, Nova Iguaçu, RJ, com 2 (duas) vagas de garagem, 
coberto por laje, constituído de sala com tábuas corridas, varanda aos fundos, com piso frio, portas 
internas e social de madeira, janelas da varanda em esquadrias de alumínio, corredor em tábuas 
corridas, 3 quartos (2 suítes), 1 (um) banheiro de uso comum, cozinha, área de serviço com 
dependências de empregada, pintura em PVA. Matriculado no 1º Registro de Imóveis de Nova Iguaçu 
sob o número 14077 e matriculado na Municipalidade sob o nº 038624-3. Avaliado por R$ 340.0000,00 
(trezentos e quarenta mil reais) em 18/04/2012 que ora se atualiza para R$ 492.231,88 
(QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E 
OITO CENTAVOS). Conforme a convenção de condomínio de fls. 20/33 o imóvel tem 123,7m² e 
fração ideal de 0,030. Os eventuais débitos de IPTU e condomínio serão informados aos interessados 
até o ato do pregão na plataforma de leilão. DO RGI: Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ (fls. 685), o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 14077, em nome da ré sendo 
observado, ainda, o seguinte destaque: R-1. HIPOTECA em favor de BANERJ – Crédito Imobiliário 
S/A; 3) APARTAMENTO 602, frente, Av. Mário Guimarães, 135, Centro, Nova Iguaçu, RJ, com 2 
(duas) vagas de garagem, constituído de sala com tábuas corridas, varanda frontal, com piso frio, 
portas internas e social de madeira, janelas da varanda em esquadrias de alumínio, corredor em 
tábuas corridas, 4 quartos (2 suítes), 2 quartos com tábuas corridas e 1 com piso frio, 1 (um) banheiro 
de uso comum, cozinha, área de serviço com dependências de empregada, pintura em PVA. 
Matriculado no 1º Registro de Imóveis de Nova Iguaçu sob o número 14077 e matriculado na 
Municipalidade sob o nº 038624-3. Avaliado por R$ 392.0000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais) 
em 18/04/2012 que ora se atualiza para R$ 567.514,39 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL 
QUINHENTOS E CATORZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). Conforme a convenção de 
condomínio de fls. 20/33 o imóvel tem 171,7m² e fração ideal de 0,039. Os eventuais débitos de IPTU 
e condomínio serão informados aos interessados até o ato do pregão na plataforma de leilão. DO
RGI: Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ (fls. 687), o referido imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 13078, em nome da ré sendo observado, ainda, o seguinte destaque: R-1.
HIPOTECA em favor de BANERJ – Crédito Imobiliário S/A; AV-6. ARROLAMENTO por ordem da 4ª 
Vara Cível desta Comarca no processo 17139; R-7. PENHORA desta ação; AV-8. CANCELAMENTO 
DE HIPOTECA; 4) APARTAMENTO 603, fundos, Av. Mário Guimarães, 135, Centro, Nova Iguaçu, 
RJ, com 2 (duas) vagas de garagem, constituído de sala com tábuas corridas, varanda aos fundos, 
com piso frio, portas internas e social de madeira, janelas da varanda em esquadrias de alumínio, 
corredor em tábuas corridas, 3 quartos (2 suítes), 1 (um) banheiro de uso comum, cozinha, área de 
serviço com dependências de empregada, pintura em PVA. Matriculado no 1º Registro de Imóveis de 
Nova Iguaçu sob o número 14085 e matriculado na Municipalidade sob o nº 038666-9. Avaliado por 
R$ 320.0000,00 (trezentos e vinte mil reais) em 18/04/2012 que ora se atualiza para R$ 463.277,05 
(QUATROCENTOS E SESSENTA TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO 
CENTAVOS). Conforme a convenção de condomínio de fls. 20/33 o imóvel tem 127,7m² e fração ideal 
de 0,030. Os eventuais débitos de IPTU e condomínio serão informados aos interessados até o ato 
do pregão na plataforma de leilão. DO RGI: Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/
RJ (fls. 690), o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 14085, em nome da ré sendo 
observado, ainda, o seguinte destaque: R-1. HIPOTECA em favor de BANERJ – Crédito Imobiliário 
S/A; R-4. PENHORA desta ação; AV-5. CANCELAMENTO DE HIPOTECA; 5) APARTAMENTO 703, 
fundos, Av. Mário Guimarães, 135, Centro, Nova Iguaçu, RJ, com 2 vagas de garagem, sala com 
tábuas corridas, varanda aos fundos com piso frios, portas interna e social de madeira, janelas da 
varanda em esquadria de alumínio, corredor em tábuas corridas, 3 quartos (2 suítes), 01 banheiro de 
uso comum, cozinha área de serviço com dependências de empregadas, pintura em PVA. Matriculado 
no 1º Registro de Imóveis de Nova Iguaçu sob o número 14088 e matriculado na Municipalidade sob 
o nº 038678-2. Avaliado por R$ 330.0000,00 (trezentos e trinta mil reais) em 18/04/2012 que ora se 
atualiza para R$ 477.754,46 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E 
CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). Conforme a convenção de 
condomínio de fls. 20/33 o imóvel tem 127,7m² e fração ideal de 0,030. Os eventuais débitos de IPTU 
e condomínio serão informados aos interessados até o ato do pregão na plataforma de leilão. DO
RGI: Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ (fls. 692), o referido imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 14085, em nome da ré sendo observado, ainda, o seguinte destaque: R-1.
HIPOTECA em favor de BANERJ – Crédito Imobiliário S/A; AV-4. LOCAÇÃO pelo período de 
01/04/2005 à 01/04/2014; R-6. PENHORA desta ação; 6) APARTAMENTO 903, fundos, Av. Mário 
Guimarães, 135, Centro, Nova Iguaçu, RJ, com 2 vagas de garagem, sala com tábuas corridas, 
varanda aos fundos com piso frios, portas interna e social de madeira, janelas da varanda em 
esquadria de alumínio, corredor em tábuas corridas, 3 quartos (2 suítes), 1 banheiro de uso comum, 
cozinha área de serviço com dependências de empregadas, pintura em PVA. Matriculado no 1º 
Registro de Imóveis de Nova Iguaçu sob o número 14094 e matriculado na Municipalidade sob o nº 
612975-7. Avaliado por R$ 340.0000,00 (trezentos e quarenta mil reais) em 18/04/2012 que ora se 
atualiza para R$ 492.231,88 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E 
UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). Conforme a convenção de condomínio de fls. 20/33 o 
imóvel tem 127,7m² e fração ideal de 0,030. Os eventuais débitos de IPTU e condomínio serão 
informados aos interessados até o ato do pregão na plataforma de leilão. DO RGI: Conforme Certidão 
do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ (fls. 695), o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
14085, em nome da ré sendo observado, ainda, o seguinte destaque: R-1. HIPOTECA em favor de 
BANERJ – Crédito Imobiliário S/A; R-4. PENHORA desta ação; Cientes os interessados de que no 
ato da arrematação, adjudicação ou remição, deverá ser efetivado o pagamento integral à vista do 
preço ofertado, acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão ao Leiloeiro. Os interessados em 
adquirir o bem em prestações poderão protocolar petição com a proposta de que trata o art. 895, CPC 
até o horário designado para início do leilão. Os eventuais débitos de IPTU, condomínio atualizado e 
taxa de incêndio serão informados pelo sr. Leiloeiro até a data do pregão na plataforma de leilão. Os 
imóveis serão vendidos livres e desembaraçados dos créditos de natureza tributária (art. 130, 
parágrafo único, CTN), bem como livre dos demais créditos de que trata o art. 908, §1º, CPC (propter
rem), que se sub-rogam sobre o respectivo preço. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes que 
a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, ou no prazo de 
até 15 (quinze) dias mediante caução de 30% (trinta por cento), acrescida de 5% (cinco por cento) de 
comissão ao Leiloeiro sobre o valor da arrematação e custas de Cartório de 1% até o máximo 
permitido em Lei. Na hipótese de remissão ou adjudicação, fica arbitrada a comissão devida ao sr. 
Leiloeiro no percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), sobre o valor da avaliação, quantia esta 
suficiente e justa para remunerar os trabalhos do Pregoeiro e equipe especializada para o exercício 
do mister, além do reembolso das despesas obrigatórias. As certidões exigidas pela Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral de Justiça serão acostadas aos autos para fins de direito, bem 
como as demais informações pertinentes serão prestadas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. 
Mesquita, 18 de dezembro de 2018, __. Eu, __, subscrevo.__ Juiz de Direito.

BIA responde perguntas em menos de três segundos 
87 milhões 
de interações 
com clientes e 
funcionários  
em três anos

A Bradesco Inteligência 
Artificial, a BIA, bateu a mar-
ca de 87 milhões de interações 
com funcionários e clientes 
atuais e potenciais do banco 
desde a sua implementação, 
em 2016. O banco diz que a 
expectativa é alcançar 100 mi-
lhões até março. 

Segundo o banco, cerca 
de 9 milhões de clientes já 
usaram a inteligência artifi-
cial da BIA e em 2018 foram 
abertas 78 mil novas contas 
via app do Bradesco. Desde 
setembro de 2017, mais de 
80% das avaliações dos usu-
ários da BIA estão entre 3 e 
5 estrelas.

A BIA tem resposta para 
mais de 200 mil perguntas 
sobre mais de 59 produtos do 
Bradesco e detecta automati-
camente vieses no momento 
em que os sistemas estão em 
execução. Com uso do IBM 
Watson Assistant, Watson 
Discovery, entre outros com-
ponentes da solução, a BIA 
leva até 3 segundos para tirar 
dúvidas e realizar diversos 
serviços, como consultas de 

saldo e extrato, transferên-
cias, pagamentos de conta, 
investimentos, recargas de 
celular, empréstimos, entre 
outras transações.

Uma das perguntas mais 
frequente para a BIA nesses 
anos foi “Como cadastrar 
o Token no meu celular?”. 
A BIA consegue auxiliar o 
cliente a entender como ob-
ter seu token sem a necessi-
dade de visitar uma agência, 
possibilitando mais agilida-
de e conforto para o clien-
te. Outro questionamento 
recorrente é sobre abertura 
de contas, ocupando, nos úl-
timos três meses, o topo da 
lista de intenções acionadas.

“Quando demos início à 
nossa jornada de reinvenção 
digital, tínhamos um gran-
de desafio, tanto de quebrar 
paradigmas, quanto de dis-
ponibilizar uma solução que 
falasse português, entendes-
se a cultura do País, o sota-
que e a construção das per-
guntas. Ajudamos a ensinar 
o Watson a falar português 
e a aprimorar as respostas 
com feedbacks diários. Es-
sas avaliações positivas e o 
crescente engajamento de-
monstram que estamos no 
caminho certo e a IBM foi 
a parceira ideal. Agora que-
remos manter e aumentar a 
relevância da BIA na vida 
das pessoas”, conclui Luca 
Cavalcanti, diretor Executi-
vo do Bradesco.

“A inteligência artificial 
está mudando a forma como 
trabalhamos e vem trans-
formando cada vez mais os 
hábitos de consumo. A nossa 
missão hoje na IBM é ser-
mos protagonistas na rein-
venção digital dos nossos 
clientes e criar formas únicas 
para atender às novas expec-
tativas do consumidor. Nos-
sa parceria com o Bradesco é 
um ótimo exemplo de como 
a inovação e a tecnologia 
estão conseguindo melhorar 
a experiência de milhões de 
pessoas no Brasil”, comenta 
o presidente da IBM Brasil, 
Tonny Martins.

História da BIA

A história da BIA se con-
funde com a de IBM Wat-
son no Brasil. Em 2016, 
o Bradesco foi a primeira 
empresa no país a treinar 
o sistema no idioma portu-
guês para que pudesse inte-
ragir, em linguagem natu-
ral, com os funcionários do 
banco e ajudá-los em suas 
atividades diárias.

Com o passar do tempo 
e feedbacks dos funcioná-
rios do banco que treina-
vam o sistema, o Watson 
foi ficando mais inteli-
gente e o projeto foi para 
uma segunda fase: ga-
nhou os clientes do banco, 
que hoje podem tirar dú-
vidas e realizar serviços 
com sua ajuda.

Tony Martins: ‘A inteligência artificial está mudando a forma como trabalhamos’




