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Brasil quer 
compensação  
da UE por 
sobretaxa ao aço

O governo brasileiro informou 
nesta segunda-feira ter encami-
nhado à União Europeia (UE) um 
pedido de compensações pelas sal-
vaguardas às importações de aço 
impostas pelo bloco econômico no 
início do mês. A União Europeia 
publicou, em 1º de fevereiro, sua 
regulamentação sobre imposição 
de salvaguardas definitivas às im-
portações de produtos de aço. As 
medidas serão aplicadas na forma 
de quotas tarifárias, com sobretaxas 
de 25% sobre as importações que 
excederem os limites estabelecidos 
por categoria de produto.

Paralelamente, o governo bra-
sileiro encaminhou à Organização 
Mundial do Comércio (OMC) noti-
ficação de que o Brasil, ao amparo 
do Acordo de Salvaguardas, poderá 
adotar medidas de forma a reequi-
librar o seu comércio com a União 
Europeia, ante o impacto das medi-
das de salvaguarda no setor de aço.

“O governo brasileiro permanece 
aberto ao diálogo com a União Eu-
ropeia, a fim de buscar o melhor en-
caminhamento para essas questões. 
Reitera também sua disposição de 
seguir defendendo com todo o em-
penho os interesses dos produtores e 
exportadores brasileiros”, diz a nota 
conjunta divulgada pelos ministé-
rios da Economia, da Agricultura e 
das Relações Exteriores (Itamaraty).

A UE havia iniciado, em março 
de 2018, uma avaliação sobre a im-
posição de salvaguardas, as quais 
foram implementadas em caráter 
provisório em junho daquele ano. 
A intenção de aplicar as medidas 
de modo definitivo foi notificada 
pela UE à OMC em 4 de janeiro de 
2019. O prazo de expiração da me-
dida é junho de 2021.

Segundo nota divulgada em ja-
neiro, pelo Itamaraty, a salvaguarda 
“impactará as exportações brasilei-
ras”.

Previdência fechada atinge
nível mais alto desde 2012
Rentabilidade das 
fundações é superior 
à dos fundos de 
previdência aberta

Em novembro de 2018 os ativos 
dos fundos de previdência comple-
mentar fechada somaram R$ 901 
bilhões e passaram a representar 
13,4% do PIB, o nível mais alto 
desde 2012. A rentabilidade acu-
mulada até novembro chegou a 
12,13%, bem acima da Taxa de Ju-
ros Padrão (9,42%) no período, in-
formou a Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp).

A rentabilidade dos fundos fe-
chados também é superior à mé-
dia da maioria dos fundos abertos, 
aqueles oferecidos por bancos ou 
seguradoras. De janeiro a dezem-
bro, os fundos de previdência de 
renda fixa renderam 6,35%, e os 
multimercado, 6,93%; os do tipo 
balanceado renderam entre 5,75% e 
9,43%. Apenas os de previdência – 
ações renderam (em 12 meses) aci-
ma dos fundos fechados (em 11 me-
ses), com rentabilidade de 15,30% 
em 2018, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais 
(Anbima).

Para a Abrapp, o sistema fechado 
está passado por mudanças como o 
Plano Família de Previdência Priva-
da, modelo que consiste na abertura 

dos benefícios a cônjuges e depen-
dentes. Em entrevista ao MONI-
TOR MERCANTIL, o presidente da 
Abrapp, Luis Ricardo Martins, afir-
ma que a previdência complemen-
tar fechada tem, em sua essência, a 
formação de poupança a longo pra-
zo. “Se cada participante trouxer um 

familiar, vamos ter um incremento de 
3,5 milhões de adesões, dobrando de 
tamanho até 2022”

São 229 Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 
(EFPC), que somam 2,668 milhões 
de participantes ativos e pagam a 
mais 850 mil beneficiários (apo-

sentados e dependentes), com valor 
médio de benefício de R$ 5.968. O 
patrimônio é superior aos fundos 
de previdência aberta. As Entida-
des Abertas de Previdência Com-
plementar (EAPC) somavam recur-
sos de R$ 778,3 bilhões ao final do 
ano passado. Página 6

Martins: potencial para dobrar de tamanho até 2022

Estados poderão 
cobrar alíquota 
extra dos 
servidores

A proposta de reforma da Pre-
vidência que será apresentada ao 
Congresso Nacional nesta quarta-
feira terá uma autorização para os 
estados cobrarem uma alíquota ex-
tra de até oito pontos percentuais 
dos servidores públicos para cobrir 
o rombo das previdências estaduais. 
A informação foi dada pelo gover-
nador de Goiás, Ronaldo Caiado, 
que se reuniu nesta segunda-feira 
por duas horas e meia com o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes.

Pela proposta, a Constituição 
incluiria uma autorização para que 
os governadores enviem às assem-
bleias legislativas um projeto para 
criar uma alíquota extraordinária e 
temporária para reduzir o déficit da 
previdência dos servidores públicos 
locais. O prazo e o valor da alíquota 
adicional seriam definidos confor-
me a necessidade de cada estado.

A maioria dos estados cobra 11% 
do salário bruto dos servidores pú-
blicos locais para financiarem as 
aposentadorias e pensões. Nos úl-
timos anos, diversos estados eleva-
ram a alíquota para 14%. No caso 
de Goiás, a contribuição está em 
14,25%. Mesmo assim, segundo 
Caiado, faltam R$ 200 milhões por 
mês para pagar os benefícios para 
os inativos locais, diferença coberta 
pelo Orçamento do estado. Caiado 
confirmou que os governadores se 
reunirão com a equipe econômica na 
quarta-feira para receber detalhes da 
proposta de reforma da Previdência. 

Queda de Bebbiano está muito além do ‘laranjal’

Reforma de Guedes põe em risco até quem já se aposentou
Caso o regime de capitalização 

pretendido pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, seja realmente 
aprovado no projeto de reforma da 
Previdência que será enviado ao 
Congresso na próxima quarta-feira, 
quem já está aposentado também 
corre riscos.

Quem afirma é a economista Pa-
tricia Pelatieri, do Dieese, alertando 
que esse regime, em que cada tra-
balhador é responsável por poupar 
para sua aposentadoria, poderia re-
sultar na total falta de recursos para 
o INSS. “A capitalização não de-
termina esse tipo de contribuição e 
vai desidratar a Previdência pública. 
Isso ameaça, sim, quem já está apo-
sentado”, diz a pesquisadora.

O Regime Geral da Previdência 
(RGPS) foi responsável por 93,5% 

dos benefícios concedidos em 2017. 
Desse total, 68,4% correspondem a 
aposentadorias do INSS. Essa refor-
ma casa com a Medida Provisória 
871, que trata da revisão de todos 
os benefícios, e abre a possibilida-
de de revisar qualquer coisa que o 
Ministério da Economia considere 
suspeito”, critica a coordenadora de 
pesquisa do Dieese.

A MP 871 está em vigor desde 
18 de janeiro, e mira auxílios-doen-
ça e aposentadorias por invalidez, 
pensões por morte, aposentadoria 
do trabalhador rural, auxílios-re-
clusão, auxílio-acidente, Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) 
pago aos idosos carentes e a pesso-
as com deficiência.

Se a reforma passar da maneira 

como vem sendo ventilada pelo 
Governo Bolsonaro, será o cami-
nho para o fim dessa Previdência 
pública e da seguridade social, ava-
lia a economista. “É um mercado 
muito cobiçado para os vendedores 
de previdência privada.”

Patrícia lembra que em nenhum 
país do mundo o regime de capita-
lização da Previdência deu certo. 
“O custo de migração é muito alto 
e o trabalhador, quando aposenta, 
acaba tendo menos que a renda mí-
nima para sobreviver”, relata. “No 
fim, o Estado acaba tendo de vol-
tar a contribuir. Ou seja, só o siste-
ma financeiro ganha por gerir esse 
mercado milionário de venda de 
planos privados de previdência ou 
para administrar a capitalização.”

Uma decisão de “foro íntimo” do 
presidente da República. Esta foi a 
única explicação dada pelo porta-
voz da Presidência da República, 
Otávio do Rêgo Barros, ao confir-
mar, no final da tarde desta segun-
da-feira, a exoneração do ministro 
da Secretaria-Geral da Presidência, 
Gustavo Bebianno.

O general Floriano Peixoto as-
sumirá de forma definitiva a Secre-
taria-Geral da Presidência. Assim, 
Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, se 
torna o único ministro do Planalto 
que não é militar.

Presidente do PSL durante a épo-
ca da campanha eleitoral, Bebianno 

é acusado de ter usado candidatos 
“laranjas” na eleição para repasse 
de recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha do 
partido. O agora ex-ministro negou 
participação nas irregularidades.

O patrocínio de “laranjas”, po-
rém, não é suficiente para explicar 
o desgaste e exoneração de Bebian-
no. Acusação similar paira sobre o 
ministro do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, sem ter provocado 
qualquer reação de Jair Bolsonaro.

Segundo denúncia da Folha de 
S.Paulo, Álvaro Antônio teria patro-
cinado candidaturas de fachada em 
Minas Gerais, o que teria provocado 

desvio de recursos do fundo parti-
dário. O ministro do Turismo nega 
e diz não ver relação com o caso 
de Bebianno. Na semana passada, 
a Procuradoria Regional de MG 
anunciou que investigará o caso.

A explicação real para a exone-
ração do secretário-geral da Presi-
dência fica no campo da especu-
lação. Na sexta-feira, em reunião 
com os ministros Onyx Lorenzoni 
e Santos Cruz (Secretaria de Go-
verno) e com a deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP), o presiden-
te teria falado que Bebianno “atua 
como X9 (informante da polícia, na 
gíria criminal)”.
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Precisamos 
desconectar

Um estudo recente da Univer-
sidade Estadual de São Francis-
co, na Califórnia (EUA), apon-
tou que interagimos, em média, 
2.617 vezes por dia com nossos 
smartphones. Isso quer dizer que 
gastamos, diariamente, em torno 
de 2 horas e 25 minutos tocando, 
rolando, pressionando e utilizan-
do nossos celulares.

A dependência de alguns em 
relação ao celular é tão grande, 
que a distância pode gerar a sen-
sação de nomofobia (pavor de 
estar longe do aparelho), além 
do vício que já preocupa médi-
cos e psicólogos, pois, para al-
guns especialistas, existe uma 
ligação direta entre dependência 
tecnológica e depressão.

É curiosa a mudança das rela-
ções humanas com o avanço da 
tecnologia, pois, antigamente, o 
momento de distração era quan-
do se chegava em casa, ligava-
se o computador e interagia com 
seus amigos.

Hoje, vivemos conectados e in-
teragindo a todo instante, e o tão 
desejado lazer, ironicamente, é o 
período em que nos afastamos do 
celular e do computador (por op-
ção ou porque estamos em um lo-
cal sem sinal de telefonia móvel).

Esta grande mudança gerou 
necessidades estranhas e absur-
das, como a de sempre estar com 
a bateria carregada de seu smar-
tphone. A falta de carga gera um 
desesperado incontrolável, pois 
o sentimento é de “banimento 
social” e de isolamento absoluto.

Portanto, hoje, testemunha-
mos a necessidade de se ter este 
“elemento essencial à vida”, que 
denominamos bateria, tornando-
nos reféns das tomadas, das ba-
terias externas e dos cabos de 
conexão.

Por outro lado, a cooperação 
na busca pela conexão é cada 
vez mais comum: como no com-
partilhamento da senha do wifi, 
da rede 4G, além do revezamen-
to das tomadas que utilizamos 
para alimentar nossos celulares, 
nos fundos do salão.

Por fim, registramos a ânsia 
por uma ilusória realidade que se 
resume nas fotos que postamos 
em nossas redes sociais, mesmo 
que, para isto, estejamos debai-
xo de chuva, utilizando um sinal 
de wifi grátis ou disputando uma 
tomada precária, sentados no 
chão. Precisamos urgentemente 
nos desconectar!

q  Luiz Augusto Filizzola 
D’Urso

Advogado criminalista, 
coordenador e professor do 

Curso de Direito Digital e 
Cibercrimes da FMU e presidente 
da Comissão Nacional de Estudos 

dos Cibercrimes da Associação 
Brasileira dos Advogados 
Criminalistas (Abracrim).
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Gastamos, 
diariamente, em 
torno de 2 horas 
e 25 minutos nos 
smartphones

Novos rumos para o desenvolvimento no Brasil
O capitalismo vem sendo questio-

nado não apenas no Brasil mas, tam-
bém, nos Estados Unidos. Churchill 
costumava dizer: “O grande mal do 
capitalismo é que ele distribui a ri-
queza para poucos, mas o socialismo 
é pior, pois distribui a pobreza para 
todos.”

Em 2011 o movimento Occu-
py Wall Street acampou no Parque 
Zuccoti, em Nova York, e em outros 
parques dos Estados Unidos para 
manifestar sua reprovação ao mode-
lo capitalista praticado nos Estados 
Unidos. Segundo pesquisa realiza-
da pelo Pew Research Center, em 
dezembro de 2011, 48% dos norte-
americanos apoiavam a manifesta-
ção ante 30% que eram contrários.

O professor Luigi Zingale, forma-
do em economia pela Universidade 
de Bocconi, na Itália, com doutora-
do pelo Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), e professor da 
Universidade de Chicago, critica o 
atual modelo capitalista norte-ameri-
cano por ter se transformado no “ca-
pitalismo de compadrio”. E em seu 
livro Um Capitalismo para o Povo 
cita, logo no prefácio, o caso do 
hedge fund Long Term Investment 
Bank, em 1998, em que o governo 
norte-americano alterou as regras do 
mercado para resgatá-lo, protegendo 
seus investidores e administradores, 
inclusive um ex-vice-presidente do 
Fed.

Livros de outros acadêmicos e 
empresários têm defendido pontos 
de vistas semelhantes como: Capita-
lismo Consciente, de John Mackey, 
CEO do Whole Foods Market, e 
Raj Sisodia, professor da Univer-
sidade de Bentley; Capitalismo em 
Confronto, de Philip Kotler; Saving 
Capitalism from Capitalists, de Ra-
ghuram Rajan e Luigi Zingale; Capi-
talismo no Século XXI, de Thomas 
Piketty, da École de d’Économie de 
Paris.

Em 2008, novamente no caso do 
banco Lehman Brothers, o Tesouro 
norte-americano socorreu o mercado 
injetando mais de US$ 700 bilhões 
no sistema financeiro, provocando 
uma crise global. Mas o principal 
executivo do banco, que aplicou 
em derivativos de títulos do merca-
do imobiliário, colocando em risco 
o capital da instituição, que acabou 
quebrando, foi reclamar o seu bônus, 
de mais de US$ 100 milhões, no fi-
nal do ano fiscal. Mais um caso de 
capitalismo de compadrio, que, em 
artigo que publiquei anteriormente, 
chamei de capitalismo destrutivo.

Somente em economias de mer-
cado é que o capitalismo pode pros-
perar transformando-se no grande 
agente de geração de riqueza. Mas 
economias de mercado não prospe-
ram sem a livre concorrência, a com-
petição, a liberdade de expressão e 
de opinião.

Por outro lado, sem liberdade de 
expressão e de opinião torna-se im-
possível a crítica e a mudança das 
práticas que inibem ou impedem o 
desenvolvimento eficiente dos mer-
cados. Nas economias de mercado, 
a alocação mais eficiente da sua 
poupança é feita através dos instru-
mentos do mercado de capitais. Sem 
poupança não há investimentos, e 
sem investimentos não há desenvol-
vimento sustentado.

Alocação ineficiente da poupan-
ça, pela centralização das decisões 
de investimentos nas mãos do Es-
tado, traz benefícios menores para a 
sociedade, muitas vezes resultando 
em privilégios para alguns setores 
da economia ou pior ainda em um 

processo de corrupção sistêmico. A 
prática do capitalismo de compadrio 
é mais frequente nessas circunstân-
cias.

Por outro lado, a seleção dos in-
vestimentos via mercado de capitais, 
que tem no lucro gerado por esses 
investimentos sua melhor medida, 
se não for bem distribuído entre os 
fatores de produção, resulta na crí-
tica feita por Winston Churchill e 
em movimentos como Occupy Wall 
Street.

Roberto Campos e Octávio Gou-
vêa de Bulhões, que em 1964 assu-
miram a condução da política eco-
nômica brasileira, já reconheciam 
a necessidade do capitalismo brasi-
leiro seguir um novo rumo. Com a 
edição das leis 4595/64 e 4728/65 
e a criação dos Fundos 157, os dois 
desejavam fazer do mercado de ca-
pitais o grande instrumento de capta-
ção de recursos para as empresas pri-
vadas nacionais e a democratização 
de seu capital o início de um modelo 
de capitalismo para todos.

Naquela época, a Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro concentrava 95% 
das negociações em pregão e era do-
minada pelas empresas estatais, com 
destaque para Banco do Brasil, Vale 
do Rio Doce e Petrobras. Rober-
to Campos continuava a dizer: “Se 
encaro com apreensão o furor esta-
tizante que periodicamente assola o 
país, não é por preconceito ideológi-
co contra empresa pública. As razões 
são outras: porque já vi empresas do 
Estado, que começaram eficientes, 
sucumbirem ao longo do caminho 
ao assalto combinado do empreguis-
mo, da politização dos gerentes, da 
soberba da indiferença a custos de 
produção e da aceitação mansa de 
déficits de operação como estilo nor-
mal de vida”.

Palavras proféticas para quem 
acompanha hoje a Operação Lava 
Jato, que desvenda os escândalos de 
corrupção e da péssima gestão da 
Petrobrss, um dos maiores exemplos 
de capitalismo destrutivo a nível 
mundial.

Esse é, sem dúvida, o maior desa-
fio que enfrenta o modelo capitalista 
ou uma economia de mercado para 
ser resolvido: como fazer com que 
a seleção mais eficiente de alocação 
da poupança beneficie igualmente o 
capital humano, o capital financeiro 
e os recursos naturais.

Não é apenas o processo de centrali-
zação da seleção dos investimentos na 
mão do Estado que torna as economias 
menos competitivas. A existência de 
monopólios ou oligopólios, inibidores 
da concorrência e competição, a falta 
de liberdade de opinião e expressão, a 
regulamentação excessiva e autoriza-
ção para funcionamentos de cartórios 
de autorregulação, verdadeiros pro-
cessos “associativos de compadrio” 
(ou “corporativistas de compadrio”) 
podem ser tão prejudiciais à produti-
vidade da economia quanto a decisão 
centralizada de alocação da poupança.

Economias protegidas da concor-
rência internacional são economias 
de baixa produtividade. O Brasil é 
das economias mais fechadas para o 
comércio internacional. No início da 
década de 80, quando as inovações 
trazidas ao mercado pelas startups da 
nova economia norte-americana se 
multiplicaram, o Brasil se fechou a 
essas inovações criando uma Lei da 
Informática para proteção de gran-
des grupos interessados nesse setor.

Seguramente, o resultado dessa 
proteção ainda tem um enorme im-
pacto negativo sobre a produtividade 
da economia brasileira. Crescimento 

e desenvolvimento sustentado só se 
realizam com o aumento da produti-
vidade dos fatores de produção:

1 – Capital humano pela educação 
e inovação

2 – Capital financeiro pela alo-
cação eficiente da poupança através 
dos instrumentos do mercado de ca-
pitais

3 – Recursos naturais pelo desen-
volvimento da pesquisa e sua utiliza-
ção racional

O desenvolvimento do mercado 
de capitais no Brasil tem sido víti-
ma de uma política ciclotímica do 
governo, que ora estimula a partici-
pação do Estado na economia como 
seu principal agente financiador esti-
mulando a economia do compadrio 
ou a intervenção direta na criação de 
empresas estatais, ora apoia o desen-
volvimento do mercado de capitais 
como veículo mais eficiente de alo-
cação da poupança.

O resultado é que após mais de 50 
anos de reformulação dos mercados 
financeiro e de capitais com as leis 
4595/64 e 4728/65, respectivamente, 
temos um mercado de capitais com 
pouco mais de 350 empresas lista-
das em bolsa, das quais mais de 200 
não fazem captação de recursos no 
mercado, tem pouco mais de 800 mil 
investidores individuais registrados 
na clearing da bolsa e um sistema 
bancário fortemente concentrado em 
três bancos estatais e três bancos pri-
vados.

A B3 (antiga BMF&Bovespa) pu-
blicou recentemente um relatório do 
perfil histórico dos investidores pes-
soas físicas, que nos revelou muitos 
dados curiosos. Nos últimos 15 anos, 
de 2002 a 2017, o número de pesso-
as físicas na bolsa de valores cresceu 
613,2%: de 85 mil para 613 mil. Pa-
rece muito, mas é apenas 0,6% da 
nossa população economicamente 
ativa.

As revisões introduzidas na se-
gunda metade da década de 70 com a 
nova Lei das Sociedades Anônimas, 
a criação da CVM, da legislação dos 
fundos de pensão e posteriormente 
dos fundos abertos de previdência 
privada, o surgimento e fortaleci-
mento de entidades foram novas ten-
tativas para fazer com que o mercado 
de capitais exercesse sua função de 
principal alocador da poupança pri-
vada no país.

Novamente, no início dos anos 
90, com a autorização da entrada dos 
investidores estrangeiros, a interna-
cionalização da CVM e a regulação 
de novos instrumentos para o de-
senvolvimento do mercado como os 
fundos de investimento para empre-
sas emergentes, fundos imobiliários, 
certificados audiovisuais, entre ou-
tros, e o lançamento do Plano Real, 
parecia que o mercado de capitais se 
estabeleceria como o veículo para a 
retomada de nosso crescimento eco-
nômico sustentado.

Infelizmente, nos últimos anos te-
mos assistido um fortalecimento dos 
fatores que inibem o desenvolvimen-
to de um mercado competitivo:

1 – Desde a Constituição de 88, se-
gundo estudo do ex-chefe da PGFN 
professor Cid Heraclito, foram mais 
de 5,5 milhões de atos regulatórios, 
desde emendas constitucionais até 
portarias de chefes de seção, num 
verdadeiro “delírio regulatório” que 
posiciona o Brasil sempre numa das 
piores colocações de competitivida-
de das economias mundiais segundo 
o relatório Doing Business do Banco 
Mundial ou do Year Book do Inter-
national Institute for Management 
Development da Suíça, onde já ocu-

pamos a posição 38 em 2010, e hoje 
estamos na posição 60.

2 – Um regime tributário que ar-
recada quase 37% do PIB e uma ne-
cessidade de financiamento da dívi-
da pública faz com que a sociedade 
brasileira seja vítima de um “seques-
tro” de sua poupança, que se aproxi-
ma dos 45% do PIB.

Entidades do setor privado, atra-
vés da prática da autorregulação e da 
certificação, têm copiado os exage-
ros do governo para se estabelece-
rem como verdadeiros cartórios que 
resultam numa restrição à competiti-
vidade na economia.

Quando na presidência da CVM, 
de 1993 a 1995, estimulei entidades 
a praticarem a autorregulação ao 
mesmo tempo que procurei estimu-
lar a competição de seus agentes na 
economia quebrando, com uma sim-
ples reinterpretação da Lei 6385/76, 
o monopólio da gestão de fundos por 
instituições financeiras, autorizando 
instituições não financeiras a serem 
gestoras de fundos.

Resultou dessa mudança a criação 
de uma nova entidade do mercado 
de capitais, a Abvcap, e um polo de 
gestores de recursos independentes, 
asset managers, na cidade do Rio de 
Janeiro, de muito sucesso.

Busquei reposicionar a CVM no 
contexto das entidades reguladoras 
filiadas à Iosco, pois da mesma for-
ma que em 1991, na gestão do pro-
fessor Ary Oswaldo Mattos Filho na 
presidência da CVM, nosso mercado 
foi aberto ao investidor estrangeiro, 
com ótimos resultados, acreditava 
que a presença da CVM nos organis-
mos reguladores internacionais era 
uma abertura de mercado que daria 
mais confiança aos investidores para 
aplicarem seus recursos no Brasil.

Sempre defendi que a informação, 
educação, fiscalização e penalização 
exemplar eram mais importantes do 
que a regulação excessiva. Julgamos 
e condenamos o caso Nahas, até en-
tão o mais emblemático do mercado 
de capitais brasileiro, responsável 
pela quebra da Bolsa do Rio em 
1989, a mais antiga bolsa do Brasil, 
fundada em 1845.

A vitória de Bolsonaro e a indica-
ção de sua equipe para o Ministério 
da Economia permite acreditarmos 
em novos rumos para o desenvolvi-
mento econômico brasileiro. O pri-
meiro teste será a apresentação do 
projeto da reforma da Previdência.

A Fipe, com quem trabalho há 40 
anos na apresentação de um modelo 
de capitalização para os novos traba-
lhadores, já apresentou sua proposta 
ao governo 

É um modelo misto, com um pi-
lar não contributivo de R$ 550, cha-
mado de renda básica para o idoso; 
um segundo pilar contributivo em 
regime de beneficio definido até 
R$ 1.650, que garantiria a 75% 
dos participantes uma reposição 
de 100% de seu salário na ativa, 
criando-se para os mais pobres um 
modelo socialmente mais justo; 
e um terceiro pilar a partir de R$ 
2.200 até o teto, em regime de ca-
pitalização, que, além de reduzir a 
responsabilidade do governo com 
o pagamento desses benefícios, 
será um importante instrumento de 
formação da poupança privada de 
longo prazo, permitindo a retomada 
dos investimentos na infraestrutura 
logistica e social.

q  Thomás Tosta de Sá
Ex-presidente da CVM, é presidente 

do Comitê para o Desenvolvimento do 
Mercado de Capitais (Codemec).
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Solução não é vender,  
é construir refinarias

A venda de refinarias da Petrobras vai gerar a criação 
de monopólios privados regionais no Sul e Nordeste, an-
tevê o diretor da Associação dos Engenheiros da Petro-
brás (Aepet), Ricardo Maranhão. “Além disso, negociar 
as refinarias não resolverá nosso problema. Hoje, o Brasil 
importa 400 mil barris de derivados por ano. Daqui a al-
guns anos, estaremos importando 1 milhão de barris. E ao 
vender o parque de refino da Petrobras, o Brasil não terá 
agregado um barril a mais. A capacidade de refino será a 
mesma”, analisou o engenheiro.

Ele defende que a melhor solução é que a construção 
de refinarias, por grupos estrangeiros ou nacionais, até 
mesmo em parceria com a Petrobras. “O país hoje está 
importando derivados e vai importar muito mais. Se vend-
ermos a capacidade de refino da Petrobras, a quantidade 
de refinarias no país ficará a mesma. Haverá apenas trans-
ferência de propriedade. Ao construir uma nova refinaria, 
haverá demanda por equipamentos, gerando empregos e 
renda. É uma solução muito mais lógica”, explica Mara-
nhão.

A Petrobras tem 98% da capacidade de refino no Bra-
sil. Em termos práticos, detém o monopólio total do re-
fino no Brasil. “Isto é uma meia-verdade. Em primeiro 
lugar, o monopólio não é da Petrobras, e sim da União. 
A Petrobras é executora do monopólio”, ensina o dire-
tor da Aepet. Ele lembra que o monopólio do refino não 
existe desde a Lei 9.748 de 1997, ou seja, há mais de 
21 anos. Qualquer empresa privada pode construir re-
finarias no Brasil. O mercado interno de combustíveis 
tende a crescer, e o país já é importador e deve importar 
ainda mais.

As empresas não constroem porque uma refinaria re-
quer um investimento alto. “Mas não é um investimento 
fora do alcance de uma ExxonMobil, Chevron ou BP. Ex-
ige um certo investimento. Além disso, demora cerca de 
três ou quatro anos para que a refinaria comece a operar e 
disputar mercado com a Petrobras. Por isso, é muito mais 
negócio comprar uma refinaria já existente, com os termi-
nais e rede de dutos, e custando preços de fim de feira”, 
protesta Maranhão.

Patinho feio
O Terminal Multicargas (T-Mult) do Porto do Açu mov-

imentou mais de 655 mil toneladas ao longo de 2018. Este 
número representa um aumento de 16% em relação ao 
registrado no ano passado. Além disso, o terminal atingiu 
níveis internacionais de produtividade, com um recorde de 
descarregamento de cerca de 22 mil ton/dia.

Como a coluna antecipou, em 2014, apesar da sataniza-
ção de Eike Batista, o projeto do Porto de Açu caminhava 
para a consolidação. Os resultados estão aparecendo.

Superior
A lenda de que profissionais com deficiência não têm 

qualificação para o trabalho não passa disso: lenda. A 
pesquisa “Expectativas e percepções sobre o mercado de 
trabalho para pessoas com deficiência” (Catho, i.Social, 
ABRH Brasil e ABRH SP) revela que 57% dos entrev-
istados estão em alguma etapa do ensino superior: 21% 
possuem nível superior completo, 13% em andamento, 
10% incompleto, 8% pós-graduação concluída, 4% pós-
graduação em andamento, e 1% mestrado.

Não é a disciplina, estúpido
Notas do Enem, de acordo com o perfil socioeconômico 

do aluno, mostram que estudantes de escolas militares e 
civis públicas têm desempenho semelhante.

Rápidas
Nesta quarta-feira (20), as centrais sindicais realizarão 

um ato na Praça da Sé, em São Paulo, em protesto contra 
o fim da aposentadoria *** O Shopping Jardim Guadal-
upe faz “esquenta” do Bailinho de Carnaval neste sábado, 
das 16h às 19h *** A OAB/RJ realizará nesta terça, às 
16h, uma audiência pública para debater o pacote de me-
didas criminais do Ministério da Justiça, na Av. Marechal 
Câmara, 150, 4º andar, no Centro *** A FMP/Fase está 
com inscrições abertas para a MBA em Gestão de Pro-
jetos *** O Ministério da Agricultura fará nesta quinta, 
em Brasília, o seminário Boas Práticas de Fabricação e 
Autocontrole. Informações em www.agricultura.gov.br, 
no banner do evento *** A nutricionista Daniele Toledo 
assina para a marca de congelados Viva Light um cardá-
pio especial para quem deseja perder peso rápido e ficar 
em forma para o Carnaval *** O ex-presidente do Banco 
Central Armínio Fraga participa de debate sobre a econo-
mia brasileira nesta quarta-feira, às 14h, em aula magna 
aberta ao público. Inscrições em fgv.br/eventos-nucleo-rio 
*** Sugestão de trilha sonora para Bebianno: “Sobrou pra 
mim, o bagaço da laranja”

SIGABAM – SINDICATO DOS GARÇONS, BARMEN E MAITRES 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrito no CNPJ sob o n.º 32.087.918/0001-06
Código da Entidade Sindical n.º 020.787.03406-6

EDITAL
Contribuição Sindical Exercício 2019

Em cumprimento ao que determina o art. 605 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) aprovado pelo decreto lei n.º 5.452 de 01 de Maio de 
1943, o SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do 
Estado do Rio de Janeiro, vem pelo presente Edital, comunicar aos 
senhores empregadores de membros da categoria representada por 
este Sindicato, no Estado do Rio de Janeiro, (Rio e grande Rio), que a 
contribuição Sindical, no exercício de 2019, relativa aos seus empregados, 
Garçons, Garçonetes, Barmen, Maitres, Cumins, Atendentes de mesas 
de Restaurantes e Atendentes de Mesas de Restaurante self-service,
com vínculo empregatício, que atuam em função da sala, bar e balcão, 
deverá ser descontada na folha de pagamento do mês de Março de 2019 
e recolhida à Caixa Econômica Federal. Ex. VI do art. 582 da CLT sob as 
penas dos Arts. 600 e 608 do mesmo Diploma Legal, correspondendo esta 
Contribuição Sindical a 1/30 (um trigésimo) da remuneração do empregado. 
Correspondendo-se como remuneração a soma do salário contratual 
acrescido de todos os demais ganhos decorrentes do Contrato de Trabalho 
consoante o que determina o artigo 580 inciso I combinado com os Arts. 
457 e 458, todos da CLT. Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2019.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO 
Presidente do SIGABAM

EDITAL DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
inscrito no CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, com sede na Av. 
Presidente Vargas 502/ 7º, 16º, 17º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de 
Janeiro, através de sua Presidenta, e no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias,  CONVOCA todos os empregados da  Associação de 
Poupança e Empréstimo - POUPEX representados pela entidade, 
para a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 21 de 
fevereiro de 2019, às 11:00h em primeira convocação e 11:30h em 
segunda e última convocação, em seu escritório, sito à Praça Duque de 
Caxias, 25 – Ala Cristiano Otoni – 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Discussão e 
deliberação a cerca da proposta patronal para celebração de Acordo 
Coletivo de Trabalho que irá reger as condições de trabalho da 
categoria com vigência de dois anos a partir de 01 de setembro de 
2018 até 31 de agosto de 2020; Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
Presidenta

Assine o Monitor Mercantil

Odebrecht financia oposição da Venezuela  
Pelo menos dez 
campanhas 
eleitorais foram 
turbinadas por 
recursos ilegais  
da empreteira

Em 2013, Henrique Ca-
priles quase derrotou Nicolás 
Maduro na primeira eleição 
presidencial após a morte de 
Hugo Chávez. Desde então, 
apesar de alguns lampejos 
de liderança, desapareceu. 
Seu desterro começou com 
a série de denúncias de que 
ele teria recebido propina da 
construtora Odebrecht.

Um levantamento reali-
zado pelas autoridades da 
Suíça revelou que a oposi-
ção venezuelana recebeu da 
construtora milhões de dó-
lares em contas em paraísos 
fiscais. Segundo o relatório, 
pelo menos dez campanhas 
eleitorais de grupos de opo-
sição foram turbinadas por 
recursos ilegais da empre-
sa brasileira entre 2006 e 
2013. Um dos principais 
beneficiados teria sido o 
grupo de empresários e 
pessoas aliadas de Capri-
les, com movimentações de 

mais de US$ 15 milhões.
Em um documento pro-

duzido pelos suíços, ainda 
em 2017, as autoridades 
afirmam que “Capriles te-
ria recebido subornos rela-
cionados a obras realizadas 
em Miranda, estado no qual 
o grupo Odebrecht realizou 
obras importantes”. Parte 
da investigação tem como 
base documentos de bancos 
suíços repassados às auto-
ridades venezuelanas ainda 
em 2017.

A forma utilizada para 
permitir que o dinheiro che-
gasse à oposição era o uso 
de uma série de empresas de 
fachada e em nome de alia-
dos de Capriles, entre eles 
Romulo Lander Fonseca e 
Juan Carlos Briquete Mar-
mol, irmão de Armando Bri-
quet, um político do Estado 
de Miranda, onde Capriles 
havia sido governador.

Uma das contas identifi-
cadas e suspeita de fazer par-
te de um esquema de apoio 
à oposição é da empresa de 
fachada Link Worldwide 
Corp, com sede no Panamá. 
A conta 1446568, no HSBC 
Private Bank da Suíça, foi 
aberta em 4 de agosto de 
2005 e tem como benefici-
ários os dois empresários. 
Entre 26 de agosto de 2011 
e 10 de abril de 2013, a con-
ta recebeu 940 mil euros e 
US$ 3,9 milhões em paga-

mentos da Odebrecht.
Para fazer os depósitos, a 

construtora brasileira usava 
suas próprias empresas de 
fachada, entre elas a Klien-
feld e a Trident, também 
identificadas na Operação 
Lava Jato.

Em 2013, Henrique Ca-
priles havia se tornado o 
principal nome da oposição 
da Venezuela, e era o único 
considerado capaz de fazer 
frente ao chavismo. Um ano 
antes, ele tinha sido derro-
tado por Hugo Chávez na 
eleição presidencial por uma 
diferença de 1,4 milhão de 
votos – um dos piores re-
sultados do comandante 
nas urnas. Após a morte de 
Chávez, Capriles tornou-se a 
voz da oposição e conseguiu 
atrair milhares de pessoas 
em seus discursos.

Na primeira eleição pre-
sidencial sem Chávez em 
14 anos, em abril de 2013, 
Capriles surpreendeu a to-
dos e por apenas 224 mil 
votos não chegou ao po-
der. Ao final, o sucessor de 
Chávez, Nicolás Maduro, 
obteve pouco mais de 7,5 
milhões de votos e Capriles 
7,3 milhões. Foi o resultado 
eleitoral mais positivo para 
a oposição desde 1999.

Ciúmes

Ainda existem contas re-

lacionadas aos empresários 
no banco Sarasin, fechadas 
em 2016. Entre 24 de ou-
tubro de 2012 e 14 de no-
vembro de 2012, a empresa 
Blue Skies Investments, 
com sede no Panamá e tam-
bém tendo Fonseca como 
beneficiário, recebeu na 
Suíça mais US$ 785 mil. O 
dinheiro foi depositado pe-
los intermediários da Ode-
brecht.

Briquet Marmol ainda 
aparece como beneficiário 
da empresa de fachada Briq 
Corp, também com sede no 
Panamá. Entre maio e junho 
de 2012, foram registrados 
pagamentos para essa conta 
no valor de US$ 2,6 milhões 
por parte das intermediárias 
da Odebrecht. Em fevereiro 
de 2017, essa conta somava 
US$ 6,5 milhões.

Um dos intermediários 
destacados é justamente 
Armando Briquet, irmão de 
Juan Carlos Briquet Mar-
mol. Armando chegou a 
ser um dos expoentes, em 
Miranda, do partido Prime-
ro Justicia, comandado por 
Capriles. Em 2013, em seu 
canal na Internet, o líder 
opositor declarou que, se 
os “corruptos do governo 
me atacam, isso quer dizer 
que vamos pelo bom ca-
minho”. “Que digam o que 
queiram”, afirmou Capriles. 
“Eles têm ciúmes.”

Depois de tragédias, medidas de precaução
Resolução prevê 
fim do modelo  
‘a montante’  
até 2021

Após duas tragédias de 
proporções alarmantes, o 
governo resolveu adotar 
medidas de precaução de 
acidentes nas cerca de mil 
barragens existentes no 
país, que começarão nes-
te ano e prosseguirão até 
2021. O Ministério de Mi-
nas e Energia (MME), por 
recomendação da Agência 
Nacional de Mineração 
(ANM) inclui no pacote  a 
extinção ou descaracteriza-
ção das barragens chama-
das “a montante” até 15 de 
agosto de 2021.

N resolução publicada, na 
seção 1, página 58, no Diário 
Oficial da União, consta que 

“essa resolução estabelece 
medidas regulatórias caute-
lares, objetivando assegurar 
a estabilidade de barragens 
de mineração, notadamente 
aquelas construídas ou alte-
adas pelo método denomi-
nado “a montante” ou por 
método declarado como des-
conhecido”.

Em três meses, a dire-
toria colegiada da agência 
vai avaliar a execução das 
medidas.“A Diretoria Cole-
giada da ANM, até 1º de maio 
de 2019, reavaliará as medi-
das regulatórias cautelares 
objeto desta resolução e, se 
for o caso, fará as adequa-
ções cabíveis considerando, 
dentre outras informações e 
dados, as contribuições e su-
gestões apresentadas na con-
sulta pública.”

Há 84 barragens no mo-
delo denominado a montante 
em funcionamento no país, 
das quais 43 são classifica-
das de “alto dano potencial”: 
quando há risco de rompi-

mento com ameaça a vidas e 
prejuízos econômicos e am-
bientais. Porém, no total são 
218 barragens classificadas 
como de “alto dano poten-
cial associado”.

Pela resolução, as empre-
sas responsáveis por bar-
ragens de mineração estão 
proibidas de construir ou 
manter obras nas chamadas 
Zonas de Autossalvamento 
(ZAS). A resolução é publi-
cada menos de um mês de-
pois da tragédia de Bruma-
dinho, nos arredores de Belo 
Horizonte (MG), na qual 169 
pessoas morreram e ainda há 
141 desaparecidos com o 
rompimento da barragem da 
Mina Córrego do Feijão. 

Datas

Pela resolução, as res-
ponsáveis pelas barragens 
têm até 15 de agosto de 
2019 para concluir a ela-
boração de projeto técnico 
de descomissionamento ou 

descaracterização da estru-
tura.

Nesse período, as empre-
sas também serão obriga-
das a reforçar a barragem a 
jusante ou a construção de 
nova estrutura de contenção 
para reduzir ou eliminar o 
risco de liquefação e o dano 
potencial associado, obede-
cendo a todos os critérios de 
segurança.

Outro prazo fixado é até 
15 de fevereiro de 2020 para 
concluir as obras de reforço 
da barragem a jusante ou a 
construção de nova estrutu-
ra de contenção a jusante, 
conforme estiver previsto no 
projeto técnico.

Por determinação do go-
verno, todas as barragens a 
montante, como a da Mina 
Córrego de Feijão, em Bru-
madinho (MG), que sofreu 
o rompimento no último 
dia 25, serão submetidas a 
descomissionamento ou a 
descaracterização até 15 de 
agosto de 2021.

Balança comercial: 
superavit cai 39,1%.

O Ministério da Econo-
mia informou, nesta segun-
da-feira, que a balança co-
mercial registrou superávit 
de US$ 3,805 bilhões na par-
cial deste ano, até este do-
mingo (17). Embora o saldo 
acumulado do ano seja posi-
tivo, houve queda de 39,1% 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado, 
quando o superávit chegou a 
US$ 6,256 bilhões. Somente 
em fevereiro, até este domin-

go (17), a balança comercial 
registrou superávit de US$ 
1,613 bilhão.

Previdência: texto da 
reforma no Congresso

O presidente Jair Bolso-
naro irá ao Congresso Na-
cional entregar a proposta 
da reforma da Previdência 
nesta quarta-feira (20), in-
formaçãoco9nfirmada pelo 
secretário especial de Previ-
dência e Trabalho, Rogério 
Marinho,após sair do Minis-
tério da Economia. 

STF nega recurso 
para libertar Cunha

Por unanimidade, a Segun-
da Turma do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) negou o 
pedido feito pela defesa do 
ex-deputado federal Eduardo 
Cunha para revogar um dos 
mandados de prisão que fo-
ram emitidos contra ele. 

PIS: Pagamento  
do abono 2017

O abono salarial do Progra-

ma de Integração Social (PIS), 
ano-base 2017, começa a ser 
pago esta semana para os tra-
balhadores da iniciativa privada 
nascidos em março e abril. Os 
demais beneficiários podem sa-
car o benefício a partir de quin-
ta-feira (21). De acordo com a 
Caixa, estão disponíveis mais 
de R$ 2,7 bilhões para 3,7 mi-
lhões de trabalhadores. Os ser-
vidores públicos com inscrição 
no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), finais 6 e 7, também re-
cebem o abono salarial a partir 
de quinta-feira (21).
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Migalhas dormidas do teu pão
Eu estou perdido
Sem pai nem mãe
Bem na porta da tua casa
Eu tô pedindo
A tua mão
E um pouquinho do braço
Migalhas dormidas do teu pão
Raspas e restos
Me interessam
Pequenas poções de ilusão
Mentiras sinceras me interessam
Me interessam
Eu estou pedindo
A tua mão
Me leve para qualquer lado
Só um pouquinho
De proteção
Ao maior…
Cazuza

E todo dia a mesma cena: reclamação nas filas dos ban-
cos pela demora de atendimento. Alguns nem ligam, pois 
usam daquele tempo para falar mal da vida dos outros, 
colocar as fofocas de lado, ou algo assim. Entendimento 
recente do STJ entendeu que não é bem assim. Quando as 
agências bancárias não prestarem atendimento de serviço 
presencial conforme os padrões de qualidade previstos em 
lei municipal ou federal, impondo à sociedade desperdício 
de tempo e violando o interesse social de máximo apro-
veitamento dos recursos produtivos, incorrem em dano 
moral coletivo:

“Sob o prisma individual, a jurisprudência maciça des-
ta Corte adota o entendimento de que ‘a mera invocação 
de legislação municipal que estabelece tempo máximo de 
espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o di-
reito à indenização’, sendo, para tanto, necessária a prova 
de alguma ‘intercorrência que pudesse abalar a honra do 
autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humi-
lhação’”

De acordo com a ação, as agências do Banco do Estado 
de Sergipe (Banese) descumpriam lei municipal que pre-
via tempo máximo de espera nas filas de 15 minutos em 
dias normais e de 30 minutos em dias especiais (véspera 
de feriados prolongados, dia de pagamento de funcioná-
rios públicos etc.). A Defensoria verificou ainda a falta de 
assentos especiais e de sanitários e dificuldade de aces-
sibilidade. O juízo de primeiro grau condenou o banco 
a fazer as mudanças estruturais necessárias e a disponi-
bilizar pessoal suficiente para o atendimento nos caixas. 
Tudo deveria ser cumprido no prazo de 90 dias, para que 
fosse possível observar o tempo máximo de espera na fila 
de atendimento. Além disso, fixou indenização por danos 
morais coletivos no valor de R$ 200 mil.

A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de 
Sergipe (TJSE), que considerou não ter sido demonstra-
do o descumprimento de determinações legais a ponto de 
causar “significativa agressão ao patrimônio de toda a co-
letividade”. Por isso, afastou o dano moral coletivo, mas 
manteve a imposição ao banco da obrigação de promover 
as mudanças estruturais e de pessoal.

A ministra Nancy Andrighi, ao julgar a ação que che-
gou no STJ, condenou a “intolerável e injusta perda do 
tempo útil do consumidor” decorrente do “desrespeito 
voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de 
otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço”. 
Segundo a ministra, a violação aos deveres de qualida-
de do atendimento presencial, exigindo do consumidor 
tempo muito superior aos limites fixados pela legislação 
municipal pertinente (Lei 3.441/2007), “infringe valores 
essenciais da sociedade e possui, ao contrário do afirmado 
pelo acórdão recorrido, os atributos da gravidade e intole-
rabilidade, não configurando mera infringência à lei ou ao 
contrato”, sendo “suficiente para a configuração do dano 
moral coletivo”.

Justa a decisão. O brasileiro já é um povo que tem seus 
direitos tão duramente sorrateados que, quando alguém 
reconhece direitos básicos, parece que estamos nos con-
tentando com migalhas. Não! Basta de nos acostumarmos 
com sobras! Temos que lutar pelo que nos pertence por 
direito. Em resumo: já dizia Cazuza, migalhas dormidas 
do teu pão me interessam!

Exportações do agronegócio 
sobem 6% e somam US$ 102,14 bi

As exportações brasileiras do agronegócio atingiram 
US$ 6,63 bilhões no primeiro mês do ano, 7,4% acima 
dos US$ 6,17 bilhões de janeiro do ano passado. No acu-
mulado de 12 meses, entre fevereiro de 2018 e janeiro úl-
timo, o resultado chegou a US$ 102,14 bilhões, em alta de 
6% em comparação com os US$ 96,32 bilhões dos 12 me-
ses imediatamente anteriores. As importações de produtos 
do agro totalizaram US$ 14,04 bilhões, com retração de 
0,5% em relação ao período anterior. Com isso, o saldo no 
período foi de US$ 88,10 bilhões (+7,2%).

Os principais desempenhos por segmentos do agro fo-
ram complexo soja, com 40,3% de participação; carnes, 
com 14,2%; produtos florestais, com 14,1%; complexo 
sucroalcooleiro, com 7%; e cereais, farinhas e prepara-
ções, com 5%. De acordo com a Secretaria do Comér-
cio e de Relações Internacionais do Mapa, esses produtos 
que representaram 79,1% do total exportado pelo setor do 
agro entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2018, agora pas-
saram a representar 80,8%. O aumento da concentração se 
deve à expansão das vendas do complexo soja e de pro-
dutos florestais, especialmente farelo de soja e em grão e 
celulose.

As exportações do complexo soja aumentaram de US$ 
31,79 bilhões para US$ 41,20 bilhões (+29,6%), com 
incremento de 22,1% no quantum comercializado, além 
de alta na cotação média dos produtos do setor à taxa de 
6,2%.

A Ásia segue como principal destino dos produtos bra-
sileiros do agro. As vendas para o continente atingiram 
US$ 52,33 bilhões, 17,8% a mais em comparação com o 
período entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2018 (US$ 
44,43 bilhões). A participação da região passou de 46,1% 
para 51,2%.

O segundo principal bloco de destino nos últimos doze 
meses, a União Europeia, apresentou incremento de 5,2% 
nas aquisições de mercadorias brasileiras no setor, alcan-
çando US$ 17,80 bilhões, ante US$ 16,93 bilhões nos 
doze meses imediatamente anteriores (-US$ 873,50 mi-
lhões).

Quando se trata de países, a China permanece como o 
principal destino, com a cifra de US$ 35,96 bilhões, qua-
se 69% das exportações agropecuárias brasileiras para a 
Ásia. Em relação ao período anterior, houve expansão de 
34% no valor exportado. Para os Estados Unidos, segun-
do principal destino, as vendas diminuíram de US$ 6,79 
bilhões para US$ 6,74 bilhões (-0,6%).

Apex e CNI  
reforçam parceria

Na quarta-feira da semana passada (13/2), o presidente 
da Apex-Brasil, Embaixador Mario Vilalva, esteve reuni-
do com o presidente da CNI, Robson Braga, para discutir 
os detalhes do Convênio de Cooperação Técnica e Finan-
ceira – Proposta do Projeto 2019-2020, a ser trabalhado 
pelas duas organizações. “Obtivemos da CNI promessa de 
apoio incondicional para conduzir os trabalhos e alcançar 
as metas propostas”, adiantou Vilalva.

A parceria, que existe desde 2008, tem como princi-
pal objetivo a atuação conjunta para ampliar o acesso das 
indústrias brasileiras aos serviços de promoção de negó-
cios, fomentando a expansão da base exportadora e o in-
cremento dos valores exportados das empresas brasileiras, 
com consequente reforço de posicionamento do Brasil no 
cenário internacional.

O próximo biênio do contrato tem como meta central 
o atendimento de 1.400 empresas nas atividades do Con-
vênio, de acordo com as necessidades empresariais iden-
tificadas e sua maturidade exportadora, com expectativa 
de que 10% dos clientes exportadores alcançados aces-
sem novos mercados no ciclo 2018/2019 e outros 10% dos 
clientes atendidos exportem novos produtos, com geração 
de US$ 350 milhões em negócios.

Emirados: 5º maior  
comprador de alimentos

Entre os principais destinos das exportações brasileiras 
de alimentos industrializados de 2018 estão os Emirados 
Árabes. O país ficou na 5ª posição entre os compradores 
e gerou US$ 1,19 bilhão em receita para o Brasil. O dado 
foi divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de 
Alimentos (Abia). Em primeiro lugar entre os importa-
dores está a China, com US$ 3,30 bilhões; seguida por 
Holanda, com US$ 2,47 bilhões; depois, Hong Kong, 
US$ 2,03 bilhões; em 4º lugar os EUA, US$ 1,57 bilhão; 
depois Emirados e, na sequência, o Japão, US$ 1,10 bi-
lhão; e, por fim, a Índia, com US$ 1,09 bilhão. A região 
do Oriente Médio representa 14% do total exportado pelo 
Brasil. A região, no entanto, apresentou queda na receita 
em 25% em 2018, somando US$ 4,91 milhões.

Em comparação a 2017, as exportações do Brasil tive-
ram recuo de 9,8%, em 2018 com relação ao ano anterior. 
A receita de 2018 fechou em US$ 35,1 bilhões contra US$ 
38,9 bilhões registrados em 2017. Os Emirados Árabes re-
gistraram a maior queda no volume importado, chegando 
a movimentar menos 22,7% do que em 2017. Em seguida, 
a Índia recuou 16,8% e o Japão 11,4%. Segundo a Abia, o 
Brasil é o segundo maior exportador de alimentos indus-
trializados do mundo e exporta para mais de 180 países.

A indústria de alimentos do Brasil cresceu 2,08% em 
faturamento no ano de 2018. O montante chegou a R$ 656 
bilhões. Segundo a Abia, somando exportação e vendas 
para o mercado interno o setor representa 9,6% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) do País. A indústria de alimentos 
tem perspectiva de crescimento de 2,5% a 3% no volume 
produzido em 2019 e de aumento de 3% a 4% das vendas 
reais. São esperados cerca de US$ 40 bilhões em expor-
tações.

Fonte: www.anba.com.br 

Rural: Receita divulga 
novos procedimentos 
previdenciários

A Receita Federal divul-
gou, na última semana, no-
vos procedimentos para pro-
dutores rurais que optarem 
pela contribuição previden-
ciária sobre folha de salários 
e para adquirentes de produ-
tos rurais e do produtor rural 
pessoa física optante pela 
contribuição previdenciária 
sobre folha.

A publicação é uma re-
tificação da IN RFB n° 
1.867/2019, que dispõe so-
bre normas gerais de tribu-
tação previdenciária e de 
contribuições sociais com 
destino à previdência social 
e outros fundos administra-
dos pela Receita.

Dentre as correções, estão 
as referentes às obrigações 
do contribuinte individual, 
empregador rural pessoa fí-
sica, que optar por contribuir 
sobre a folha de pagamento. 
Nesse caso, haverá redução 
do percentual da contribui-
ção para o Senar de 2,5% 
para 0,2% sobre a comercia-
lização da produção rural.

A partir de janeiro de 
2019, o produtor rural que 
optar por contribuir sobre 
a folha de salários deve ob-
servar as orientações para 
o correto preenchimento de 
Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço e Informações 
à Previdência Social (GFIP). 
Essa possibilidade de opção 
por contribuir sobre a folha 
é uma nova regra instituída 

pela Lei nº 13.606, de 9 de 
janeiro de 2018.

No caso de aquisição de 
produção de produtor rural 
pessoa física optante por 
contribuir sobre a folha, o 
adquirente deve apenas re-
ter a contribuição ao Senar 
e efetuar o seu recolhimento 
por meio de Guia da Previ-
dência Social (GPS) avulsa.

Para o tributarista Bre-
no De Paula, a postura da 
Receita Federal é correta. 
“A receita aplicou a extra-
fiscalidade tributária para o 
Agronegócio destacando as 
obrigações do contribuinte 
individual, empregador rural 
pessoa física que optar por 
contribuir sobre a folha de 
pagamento, com redução do 
percentual da contribuição 
para o Senar”, diz.

A contribuição destinada 
ao Senar incide sobre a co-
mercialização da produção 
rural. Na prática, segundo 
De Paula, o empregador ru-
ral que optar contribuir sobre 
a folha de pagamento terá 
uma redução para o Senar de 
2,5% para 0,2%.

“Para recolhimento da 
contribuição ao Senar, o 
produtor rural pessoa física 
deve utilizar GPS avulsa. Na 
comercialização com pessoa 
jurídica, deve apresentar a 
Declaração de Opção para 
que seja efetuada a reten-
ção em nota fiscal apenas da 
contribuição devida ao Se-
nar”, explica.

Grupo SBF retoma planos 
de abertura de capital 

O grupo SBF, dono da 
rede de lojas de produtos 
esportivos Centauro, voltou 
a considerar planos de aber-
tura de capital com listagem 
de ações na bolsa paulista. 
A primeira vez que o grupo 
acenou com essa possibilida-
de foi há dois anos.

Segundo dados disponi-
bilizados no site da Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) nesta segunda-feira, 
a companhia pediu registro 
de companhia aberta e au-
torização para realizar uma 
oferta inicial de ações, em 
operação que será coorde-
nada por Bradesco BBI, Itaú 
BBA, BTG Pactual, Gold-
man Sachs, BB Investimen-
tos e Credit Suisse.

No prospecto preliminar, 
Grupo SBF explica que usa-
rá os recursos da oferta de 
ações para abertura de novas 
lojas e reformas, bem como 
para reforçar capital de giro, 
amortizar dívida e investi-
mentos.

O grupo, que faturou qua-
se R$ 2 bilhões em 2017, e 
tem como acionistas Sebas-
tião Vicente Bomfim Filho 
(63,5%) e a GP Investments 
(36,5%), havia submetido 
em novembro de 2017 um 
pedido para IPO, mas o pedi-
do foi indeferido pela CVM 
em junho passado, porque a 
SBF não atendeu exigências 
da autarquia.

Além das lojas Centau-
ro, o Grupo SBF controla a 
ByTennis, Almax Sports e 
tem um acordo com a Nike 
para expansão das lojas 
Nike Store no país. A em-
presa foi fundada em 1981, 
em Belo Horizonte. Em en-
trevista ao Valor em setem-
bro de 2018, o presidente 
da Centauro, Pedro Zemel, 
disse que havia desconfian-
ça dos investidores sobre 
a capacidade da marca de 
manter um ritmo de cresci-
mento acelerado. O objetivo 
era captar R$ 750 milhões 
com o IPO.

Petrobras investe em painel 
solar como forma de energia

A Petrobras trabalha com 
a perspectiva de entrar no 
mercado de produção e co-
mercialização de uma nova 
geração de painéis solares 
flexíveis. Para isso, a em-
presa firmou com o Centro 
Suíço de Tecnologia e Mi-
crotecnologia Brasil (CSEM 
Brasil), sediado em Minas 
Gerais, cooperação para de-
senvolvimento de um com-
posto para produção de cé-
lulas fotovoltaicas impressas 
e flexíveis. Os investimentos 
são de R$ 23,77 milhões ao 
longo de dois anos e meio.

“Os painéis fotovoltaicos 
flexíveis são uma solução 
tecnológica interessante para 
o futuro da energia”, disse o 
gerente-geral de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Refi-
no e Gás Natural do Centro 
de Pesquisas da Petrobras 
(Cenpes), Oscar Chamber-
lain. Ele explica que esses 
painéis são uma nova forma 

de produção de energia elé-
trica através da fonte solar e 
apresentam vantagens, por 
exemplo, porque são feitos 
de um material flexível e 
transparente, que pode ser 
usado na própria roupa, no 
celular, no carro, na fachada 
de prédios.

Chamberlain analisa que 
o CSEM Brasil avançou nes-
sa área e alcançou uma esca-
la que permite desenvolver 
e colocar painéis flexíveis 
quase de uso industrial. No 
caso da Petrobras, o interes-
se é avançar um pouco mais 
nessa fronteira do conheci-
mento e trabalhar no desen-
volvimento conjunto de um 
novo componente desses 
painéis, feitos com polí-
meros, onde são colocados 
compostos orgânicos com 
capacidade de atuar como 
célula fotovoltaica (disposi-
tivo para converter a luz do 
sol em energia elétrica).



Justiça de Moçambique começa  
a prender acusados de corrupção

O Tribunal Judicial de Maputo decretou nesta segun-
da-feira a prisão preventiva a Ndambi Guebuza, um dos 
filhos do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza, 
no âmbito da investigação dos empréstimos secretos con-
traídos pelo Estado. Entre os nove detidos, apenas a Elias 
Moaine, sobrinho da secretária pessoal do antigo chefe de 
Estado, foi concedida a liberdade, mediante uma caução 
de um milhão de meticais, aproximadamente 14 mil euros. 
Estão em prisão preventiva António do Rosário, admin-
istrador-delegado das três empresas públicas, Ematum, 
Proindicus e MAM; Gregório Leão, ex-diretor do Serviço 
de Informação e Segurança do Estado (Sise), a “secreta” 
moçambicana; Bruno Tandade, diretor operativo daquele 
serviço de informações; Teófilo Nhangumele, promotor 
da criação das empresas para contratar os financiamentos 
e Inês Moiane, que foi secretária pessoal do antigo chefe 
de Estado. Além de Sérgio Namburete e Sidónio Sitoe.

A investigação moçambicana se refere aos empréstimos 
contraídos secretamente entre 2013 e 2014, durante o man-
dato presidencial de Guebuza, no valor de US$ 2,2 bilhões. 
Estas são as primeiras detenções feitas pela justiça moçam-
bicana após três anos e meio de investigação e aconteceram 
depois de a justiça norte-americana ter mandando prender 
Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, 
detido a 29 de dezembro quando viajava na África do Sul, 
onde aguarda por extradição, também disputada por Moçam-
bique. A justiça norte-americana concluiu que as três empre-
sas moçambicanas de pesca e segurança marítima serviram 
para o esquema de corrupção e lavagem de capitais, passando 
por contas bancárias nos EUA, com vista ao enriquecimento 
de vários suspeitos.

Caem vendas de automóveis na China
As vendas de automóveis na China, o maior mercado 

mundial, caíram 15,8% em janeiro, aumentando para sete o 
número de meses consecutivos de queda, comunicou a Asso-
ciação de Fabricantes Chineses de Automóveis. No primeiro 
mês do ano as vendas se situaram em 2,37 milhões de veícu-
los. Em dezembro a redução havia sido de 13% e em no-
vembro o decréscimo cifrou-se em 14%. O arrefecimento no 
crescimento econômico chinês e as tensões comerciais com 
os EUA têm afetado o mercado automóvel, que no ano pas-
sado sofreu a primeira diminuição em mais de duas décadas. 
As vendas de automóveis híbridos e elétricos, todavia, mais 
do que duplicaram, pois em janeiro, foram vendidos 95.700 
unidades desse tipo, o que significou acréscimo de 140% so-
bre igual mês do ano passado.

SEC pegou ex-advogado da Apple
A Securities and Exchange Commission acusou Gene 

Daniel Levoff, advogado que atuava como chefe global e 
secretário de leis corporativas da Apple pela utilização de 
informações confidenciais sobre os lucros trimestrais da 
companhia. Levoff negociou os títulos da Apple antes dos 
três anúncios trimestrais de ganhos em 2015 e 2016 e obteve 
lucros de aproximadamente US$ 382 mil. A SEC apresen-
tou queixa em um tribunal federal em Newark, Nova Jersey, 
acusando Levoff de fraude e está buscando o retorno de seus 
lucros ilícitos, acrescidos de juros, multas. Em uma ação 
paralela, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito 
de Nova Jersey anunciou acusações criminais.
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SINTTEL/RJ
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2019

Por meio do presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSMISSÃO DE DADOS E 
CORREIO ELETRÔNICO, TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SERVIÇOS 
TRONCALIZADOS DE COMUNICAÇÃO, RADIOCHAMADAS, 
TELEMARKETING, PROJETO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEIOS FÍSICOS DE TRANSMISSÃO 
DE SINAL, SIMILARES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (exceto os municípios Macaé, 
Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabú, Campos dos 
Goytacazes, São Fidelis, São João da Barra, São Francisco 
de Itabapuana, Santo Antonio de Pádua, Itaperuna, Miracema, 
Lajes de Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre e Sae, Itaocara, 
Cambuci, São José de Ubá, Cardoso Moreira, Italva e Bom Jesus 
do Itabapuana) – SINTTEL-RJ, em cumprimento ao que determinam 
os artigos 8º, inciso IV, da CRFB/88 e 605 da CLT, reitera às empresas 
de telecomunicações, às prestadoras de serviços de telecomunicações 
e às prestadoras de serviços de telemarketing/teleatendimento que está 
em vigência a decisão proclamada pela Assembleia Geral Extraordinária 
Permanente, realizada entre os dias 31 de janeiro e 08 de fevereiro de 
2018, que concedeu a autorização prévia e expressa exigida pelos Arts. 
579 e 602 caput e parágrafo único, da CLT para o desconto da contribuição 
sindical anual e a vinculação obrigatória do desconto para toda a categoria.
Assim sendo, ficam as empresas advertidas de que a contribuição sindical 
de seus empregados, incluindo-se os liberais empregados que não 
exercem a profissão permitida pelo grau ou título de que forem portadores 
(artigo 585, da CLT e nas Resoluções do MTPS n. 325.259/74 e do MTb 
n. 300.772/78), deverá ser descontada na folha de pagamento do mês 
de Março de 2019 e recolhida à Caixa Econômica Federal, até o dia 
28/04/2019, através da guia de recolhimento e o Código da Entidade nº. 
009.021.87246-9, sob pena de aplicação das penalidades previstas nos 
Artigos 600 e 606, da CLT. No que se refere ao valor a ser descontado e 
repassado, ficam as empresas advertidas de que a contribuição sindical 
corresponde a remuneração de 1 (um) dia de trabalho percebida no mês de 
março de 2019, ou de 1/30 (um trinta) avos da remuneração, qualquer que 
seja a forma de remuneração. Por último, atentem para a necessidade do 
envio, ao SINTTEL-RJ, das guias da contribuição sindical acompanhadas 
da relação nominal dos empregados e seus respectivos salários, no prazo 
de até 30 (trinta) dias após o desconto, conforme determina o Precedente 
Normativo do TST n.º 41. Rio de Janeiro,18 de fevereiro de 2019.

Luis Antônio Souza da Silva
COORDENADOR GERAL

EDITAL DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta   abaixo 
assinada e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
a todos os empregados da Banco Sofisa S/A, da base territorial deste 
município, para  a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará dia 21 
de fevereiro de 2019, às 16:00min, em primeira convocação, e às 16:30hs, 
em segunda convocação, no endereço à Avenida Rio Branco nº 01 – sala 
804 , Centro, para apreciação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e 
deliberação do Acordo Coletivo de Trabalho sobre Participação nos 
Lucros e Resultados, com vigência compreendida pelos exercícios 
de 2018 e 2019, a ser celebrado com o Banco Sofisa S.A; Rio de 
Janeiro, 19  de fevereiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
- Presidenta -

1.Data, hora e local: No dia dezesseis dias do mês de janeiro do ano dois mil 
e dezenove, às quatorze horas, na sede da Sociedade, na Rua da Candelária 
nº 65 - 2º ao 14º andares - Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, 
reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da ELETROBRAS 
TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, companhia fechada, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 42.540.211/0001-67, 
controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, 
representando 99,91% do seu capital social, conforme assinaturas lançadas 
no “Livro n.º 03 de Presença de Acionistas”, folha 30. Verificada a existência 
de “quórum”. 2. Presentes: Para a presidência dos trabalhos, na forma do 
parágrafo1º artigo 10 do Estatuto Social, o acionista e Superintendente de 
Governança, Gestão de Riscos e Conformidade, Norman Victor Walter Hime, 
em substituição ao Presidente do Conselho de Administração, Antônio Varejão 
de Godoy, tendo sido escolhido a mim, Augusto Parente Martins dos Santos, 
também acionista, para Secretário, nos termos do mesmo dispositivo do Estatuto. 
Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente declarou instalada 
a 96ª Assembleia Geral Extraordinária, registrando também a presença da 
representante das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, Dra. Ana 
Paula Imbroisi Rebello – OAB/RJ nº 75.866. 3. Assunto Tratado: Assembleia 
fora regularmente convocada conforme anúncios publicados no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro (Parte V), nos dias 02, 03 e 04 de janeiro de 2019, 
respectivamente às páginas: 05, 04 e 10, e no Jornal Monitor Mercantil, nos 
respectivos dias 02, 03 e 04 de janeiro de 2019, respectivamente às páginas: 
04, 03 e 03 anúncios esses do seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Ficam convidados os Senhores 
Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 16 de janeiro de 2019, às 14 horas, 
na sede da Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 10º andar, Rio de Janeiro 
- RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição de membro 
do Conselho de Administração – Membro Independente. Rio de Janeiro, 18 
de dezembro de 2018. Antônio Varejão de Godoy, Presidente do Conselho de 
Administração. ” Feita a leitura do edital de convocação, o Presidente submeteu 
à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária o primeiro e único item da 
ordem do dia, concedendo a palavra à representante do acionista controlador 
ELETROBRAS, Dra. Ana Paula Imbroisi Rebello. Considerando que a 
aprovação da indicação estava condicionada à comprovação dos requisitos 
exigidos por lei, em especial aos estabelecidos na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, 
e no Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e uma vez que foram cumpridas as 
referidas exigências, conforme o extrato da Ata da 022ª Reunião do Comitê de 
Gestão, Pessoas e Exigibilidade da Eletrobras, a representante do acionista 
controlador Eletrobras votou pela aprovação da proposta, nos termos da 
Deliberação - DEL nº231/2018, de 30/11/2018, que propôs a indicação do Sr. 
Leonardo de Paiva Rocha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade nº 2015468633, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 598.802.797-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na rua 
Professor Eduardo Monteiro, nº 65, bairro Jardim Leonor, CEP 05614-120, como
membro independente do Conselho de Administração da Eletronuclear,
para cumprir o mandato até Assembleia Geral Ordinária de abril de 2019. Os 
demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador. Em 
consequência da eleição do novo membro o Conselho de Administração da 
Eletronuclear fica assim constituído, a partir desta data até a Assembleia 
Geral Ordinária – AGO, a ser realizada em abril de 2019: Antônio Varejão 
de Godoy – Presidente do Conselho, Aracilba Alves da Rocha, Leonam dos 
Santos Guimarães, Jailor Capelossi Carneiro, Ricardo de Paula Monteiro, 
Leonardo de Paiva Rocha e Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva, este 
último como representante dos empregados. Nada mais havendo a tratar a 
sessão foi suspensa, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em 
computador, após o que foi a mesma lida, aprovada e assinada pelo acionista e 
Presidente da Assembleia, pela representante da Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. - ELETROBRÁS, e por mim Augusto Parente Martins dos Santos, acionista 
e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2019. Certifico que 
a deliberação acima transcrita é cópia fiel das que dentre outras foram tomadas 
na 96ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de janeiro de 2019, 
cuja ata encontra-se arquiva na Sociedade. Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 
2019. a) Augusto Parente Martins dos Santos – Secretário da Reunião. JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o arquivamento em 
11/02/2019, sob o registro número 00003514297. a) Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger – Secretário Geral.

CNPJ Nº 42.540.211/0001-67
NIRE Nº 33300158006

EXTRATO DA ATA DA 96ª ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR 

S.A. - ELETRONUCLEAR, REALIZADA NO 
DIA 16 DE JANEIRO DE 2019

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

China prevê mais investimento estrangeiro
Mercado de 
capitais recebeu 
US$ 120 bi de 
investidores de 
fora do país

No início de fevereiro, a 
China anunciou novas regras 
para aumentar a presença de 
investidores estrangeiros em 
seus mercados de capitais, em 
meio as negociações comer-
ciais com os Estados Unidos. 
Um relatório publicado pelo 
Citibank prevê que a China 
atrairá uma grande quantida-
de de investimentos estrangei-
ros em 2019. Isso mostra que 
o país continua ampliando o 
acesso estrangeiro ao seu mer-
cado de capitais.

Em 2018, o mercado de 
capitais da China recebeu o 
recorde de investimentos ex-
ternos de US$ 120 bilhões, 
informa o relatório, que foi 
citado em reportagem nes-

ta segunda-feira do jornal 
China Securities News. O 
Citibank também estima que 
US$ 200 bilhões em investi-
mentos estrangeiros fluirão 
ao mercado de capitais da 
China este ano.

O relatório atribui a alta 
a mais canais abertos para 
capitais externos, incluindo 
o fator de inclusão crescen-
te esperado para ações chi-
nesas do Tipo A no MSCI 
e a inclusão de títulos chi-
neses ao Índice Agregado 
Global da Bloomberg Bar-
clays.

Um relatório do Morgan 
Stanley ecoa com o do Citi-
bank nesse assunto, revelan-
do que os mercados, tanto de 
títulos como ações na China, 
registrarão um influxo enor-
me de capitais estrangeiros.

Espera-se que o mercado 
de ações chinesas do Tipo A 
receba investimento exterior 
entre US$ 70 bilhões e 125 
bilhões em 2019, enquanto 
seus títulos corporativos te-
nham um influxo de US$ 300 
bilhões a US$ 400 bilhões até 
2030, segundo o documento 
do Morgan Stanley divulgado 

pela agência Xinhua.
Um analista do Banco 

Mizuho do Japão disse que 
o programa de conexão de 
bolsas de valores Shanghai-
Londres também conduzirá 
mais capitais estrangeiros às 
ações chinesas do Tipo A.

Em 12 de fevereiro deste 
ano, a China lançou novas 
regras para apoiar o incenti-
vo patrimonial para empre-
gados estrangeiros nas em-
presas cotadas domésticas 
em seu último esforço para 
abrir mais seu mercado de 
capitais.

Medidas de abertura

As disposições, que ainda 
não entraram em vigor, fo-
ram publicadas no dia 1° de 
fevereiro pela autoridade re-
guladora do mercado (CSRC) 
com o objetivo de “atrair mais 
capital estrangeiro a longo 
prazo”. Uma das medidas é 
reunir os dois mecanismos 
existentes para que os inves-
tidores estrangeiros possam 
colocar capital na China, os 
chamados QFII (em dólares) 
e RQFII (em yuan), vigentes 

respectivamente a partir de 
2002 e 2011.

Com essa fusão, a apro-
vação das operações será 
simplificada e mais rápida. 
Além disso, a obrigação de 
um investimento mínimo 
desaparecerá, informou o 
CSRC em seu site.

Em meados de janeiro, a 
autoridade chinesa que su-
pervisiona o mercado de 
câmbio anunciou que dobra-
rá a cota que limita o QFII, 
que agora pode atingir um 
volume total de US$ 300 bi-
lhões.

Os estrangeiros também 
podem investir em fundos 
privados chineses, mercados 
futuros ou mercados de títu-
los secundários.

Conforme citado pela 
agência francesa AFP, a Bol-
sa de Xangai, dominada por 
investidores individuais e 
muito instável, caiu quase 
25% em 2018, e a de Shen-
zhen, 33%. “Por isso, as 
autoridades chinesas tentam 
equilibrar os mercados de 
ações, dando mais peso aos 
investidores institucionais e 
estrangeiros”.

Google lucra US$ 30,7 bi e paga US$ 3,4 mi por falhas de segurança
O Google é pioneiro em 

recompensar pesquisadores 
independentes por falhas de 
segurança em seus próprios 
produtos. Em nove anos, a 
iniciativa totaliza US$ 15 mi-
lhões (cerca de R$ 55,5 mi-
lhões) em pagamentos para 
pesquisadores. Mas conside-
rando que o Google registrou 
US$ 30,74 bilhões de lucro 
líquido em 2018, esse valor de 
recompensa é justificado. 

Nesta segunda-feira, 
o Google publicou os núme-
ros consolidados de seu pro-
grama de recompensa por 
informações sobre falhas de 
segurança em 2018. Segun-
do a empresa, foram pagos 
US$ 3,4 milhões (cerca de 
R$ 12,6 milhões) para 317 
colaboradores de 78 países. 
A maior recompensa em 
2018 foi de US$ 41 mil (cer-
ca de R$ 152 mil). O volume 
representa mais que o dobro 

da média (US$ 1,45 milhão 
ou R$ 6,2 milhões) dos 8 
anos anteriores e se refere a 
1.319 relatos de falhas.

O programa de recompen-
sas engloba diversos serviços 
da companhia, incluindo a 
pesquisa, o Gmail e o YouTu-
be. Do montante de 2018, me-
tade foi para premiar a caça de 
falhas no sistema de celular 
Android e no Chrome. A Co-
missão Europeia adotou a 
prática como política pública, 
abrindo diversos programas 
de recompensa por falhas em 
softwares de código aberto 
que são usados nos sistemas 
públicos.

A estratégia do Google 
com o programa é fazer com 
que os pesquisadores comuni-
quem o problema de maneira 
discreta e que não levem essas 
informações a público. “As-
sim, a empresa pode corrigir 
qualquer erro antes de hackers 

tomarem conhecimento da fa-
lha e a utilizarem para atacar 
internautas”, citou uma repor-
tagem do G1. Além de manter 
detalhes técnicos das falhas 
em sigilo, as recompensas ser-
vem como mais um incentivo 
para que pesquisadores dedi-
quem seu tempo para encon-
trar essas vulnerabilidades.

O Google destacou que o 
público do programa é diverso: 
desde um jovem uruguaio de 19 
anos a um polonês que utilizou 
o dinheiro recebido para abrir 
um restaurante.  Embora a em-
presa determine valores estima-
dos para cada tipo de problema, 
é ela quem bate o martelo sobre 
o valor a ser pago em cada caso 
específico.

O Google registrou US$ 
30,74 bilhões de lucro líqui-
do em 2018, o que represen-
ta um crescimento de 142% 
em relação ao ano anterior, 
quando teve um resultado 

positivo de US$ 12,66 bi-
lhões, informa o balanço 
financeiro da companhia, 
divulgado nesta segunda-
feira, 4. O faturamento total 
da companhia em 2018 cres-
ceu 23%, passando de US$ 
110,86 bilhões para US$ 
136,82 bilhões.

Somente no quarto trimes-
tre, o Google registrou recei-
ta de US$ 39,28 bilhões. Seu 
principal mercado continua 
sendo os EUA, de onde vie-
ram US$ 18,67 bilhões de 
faturamento entre outubro e 
dezembro do ano passado, 
pouco menos da metade do 
total. Europa, Oriente Mé-
dio e África (EMEA, na si-
gla em inglês) representam 
seu segundo maior mercado, 
com US$ 12,35 bilhões de 
faturamento no referido pe-
ríodo. Ásia-Pacífico vem em 
terceiro lugar, com US$ 6,1 
bilhões.

Oliveira Energia pode ficar com 
empresa da Eletrobras no Amazonas

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) autorizou o consór-
cio formado pelas empresas 
Oliveira Energia e Atem’s 
Distribuidora de Petróleo a 
tomar posse da distribuidora 
de energia da estatal Eletro-
bras no Amazonas, privati-
zada em dezembro. Segundo 
despacho do órgão antitruste 
no Diário Oficial da União 
desta segunda-feira, a ope-
ração foi aprovada sem res-
trições.

Tida como a mais proble-
mática das seis distribuido-
ras de energia elétrica de-
ficitárias da Eletrobras nas 
regiões Norte e Nordeste, a 
Amazonas Energia amarga-
va dívidas de R$ 16 bilhões 
e foi vendida pelo valor sim-
bólico de R$ 50 mil. O ne-
gócio aconteceu após vários 

adiamentos e ações judiciais. 
A unidade foi arrematada 
pelo Consórcio Oliveira 
Energia/Atem, sem disputa. 
A promessa de investimen-
tos é de R$ 491,4 milhões.

O consórcio entre as em-
presas também já teve apro-
vada anteriormente a compra 
da distribuidora da Eletro-
bras em Roraima, a Boa Vis-
ta Energia, privatizada em 
leilão no final de agosto.

O negócio pela Amazo-
nas Energia chegou a ser 
alvo de questionamento no 
Cade pela empresa de loca-
ção de geradores de energia 
Gopower, que apontou pre-
ocupação com a concorrên-
cia em seu mercado, uma 
vez que a Oliveira Energia 
atua com a geração terme-
létrica no Norte do país, in-
formou a Reuters.
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Previdência fechada rende 12,13% e já representa 13,4% do PIB 
Mudanças 
poderão  
garantir milhões 
de adesões  
ao sistema 

O sistema fechado de 
previdência complementar 
do Brasil está passando por 
mudanças. A mais recente é 
a inclusão, em algumas car-
teiras, do Plano Família de 
Previdência Privada, mode-
lo que consiste na abertura 
dos benefícios a cônjuges e 
dependentes. Para a Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), 
isso poderá representar para 
o setor o surgimento de mi-
lhões de adesões conside-
rando que há hoje 2,668 mi-
lhões de participantes ativos.

Pela primeira vez em 
anos, os ativos dos fundos de 
pensão ultrapassaram o nível 
de R$ 900 bilhões em no-
vembro de 2018 e passaram 
a representar 13,4% do PIB, 
segundo levantamento da 
Abrapp.  Os ativos somaram 
R$ 901 bilhões e alcançaram 
o nível mais alto em compa-
ração ao PIB desde 2012.

Os dados da Abrapp mos-
traram também que a renta-
bilidade acumulada no ano 
passado (até novembro) 
chegou a 12,13%, bem aci-
ma da Taxa de Juros Padrão 
(9,42%) no período. Em 

novembro a carteira conso-
lidada dos Fundos de Pen-
são teve um resultado de 
1,10%, ficando superior a 
TJP (0,27%).

Cerca de 144 Entida-
des Fechadas de Previdên-
cia Complementar (EFPC)
apresentaram superávit, o 
maior número desde 2012, e 
78 registraram déficit. Outro 
destaque do levantamento 
da Abrapp foi o crescimen-
to dos fundos instituídos 
(formado por entidades e 
associações de classe). Esse 
segmento já conta com 62 
planos instituídos (somando 
as EFPC instituidoras e mul-
tipatrocinadas), com mais de 
371 mil participantes e ati-
vos de R$ 10,9 bilhões.

Luis Ricardo Martins, 
presidente da Abrapp, ex-
plicou ao MONITOR MER-
CANTIL como anda o setor: 

A que você atribui esse 
superávit no segmento?

- A uma série de fatores, 
tais como a melhora da con-
juntura econômica, qualifi-
cação e aperfeiçoamento dos 
gestores que têm buscado 
uma maior diversificação 
nas carteiras.

Como você avalia hoje a
situação dos fundos (fecha-
dos) de pensão no Brasil?

- O sistema fechado de 
previdência complemen-
tar do Brasil é reconhecido 
internacionalmente como 
um modelo vitorioso, bem-
sucedido quanto à gestão, 
governança e controles. Tem 
capacidade de entrega e paga 
em dia a mais 850 mil pes-
soas beneficiárias do sistema 

(aposentados e dependen-
tes). O valor médio de bene-
fício pago pelo setor hoje é
R$ 5.968,00.

Quantos fundos fecha-
dos tem o país?

- O sistema possui cerca 
de 299 entidades fechadas 
de previdência complemen-
tar (EFPCs), das quais 258 
são associadas a Abrapp.

Qual a saúde financeira 
deles?

- O sistema possui hoje R$
901 bilhões de ativos, re-
presentando 13,4% do PIB 
brasileiro e conta com mais 
de 2,66 milhões participan-
tes ativos. É considerado um 
sistema saudável. O sistema 
está superavitário, segundo 
o mais recente levantamento 
da Abrapp. Quando se fala 
de déficit, é preciso levar em 
conta que quando se trata do 
assunto a abordagem é refe-
rente, na grande maioria dos 
casos, ao que chamamos de 
déficit conjuntural. Trata-se 
de um cenário passageiro, 
que decorre de fatores que 
afetam de modo geral todos 
os agentes econômicos, em 
consequência da situação da 
economia do país.

O que faz um fundo ser 
mais rentável que outro?

- Os fundos possuem 
uma gestão independente. 
A rentabilidade ou retorno 
está relacionada a estratégia 
adotada por cada fundação, 
respeitando os seus regula-
mentos internos. Deve ser 
levado em consideração o 
nível de maturidade atuarial 
dos planos. Aqueles com 
maior maturidade precisam 

de um certo nível de liquidez 
em suas carteiras. Isto in-
fluencia a alocação de ativos 
e, consequentemente, a per-
formance dos investimentos. 
O tipo de plano de benefí-
cios -BD- benefício defini-
do, CD- contribuição defi-
nida ou CV- contribuição 
variável – também distingue 
as estratégias e políticas de 
investimentos.

No Brasil, com tanta 
mudança, o crescimento é 
sustentável a longo prazo?

- Sem dúvida. A previdên-
cia complementar fechada 
tem, em sua essência, a for-
mação de poupança a longo 
prazo. Por outro lado, a con-
juntura atual impõe diferen-
tes desafios que, vão desde 
a rotatividade dos jovens 
nas empresas até a refor-
ma da Previdência. Atenta 
a essas questões a Abrapp 
vem criando oportunidades 
para fomentar o sistema, 
tais como: Plano Instituidor 
Família e o Plano Instituído 
Setorial.

Que ganhos o Plano Fa-
mília de Previdência Pri-
vada, uma novidade ainda 
nesse segmento, pode tra-
zer para os fundos?

A Copel, a companhia 
de energia do Paraná, por 
exemplo, incluiu a moda-
lidade e vem sendo vista 
como referência para fun-
dos fechados que buscam 
expansão. O plano instituí-
do família foi aprovado em 
novembro do ano passado, 
com o objetivo de atender a 
uma demanda reprimida dos 
familiares dos participantes. 

Martins:  ‘O sistema está superavitário, segundo  
o mais recente levantamento da Abrapp’

Com ele, a Abrapp pretende 
trazer novos aderentes e fo-
mentar ainda mais o sistema 
de previdência complemen-
tar fechada

A Fundação Copel é um 
case bastante interessante. 
O plano foi lançado com a 
meta de atingir 1.200 parti-
cipantes no primeiro ano de 
existência. A meta foi alcan-
çada nos três primeiros me-
ses de vida do plano. Em de-
zembro passado, a Funcesp, 
em parceria com a Abrapp, 
lançou o Plano Mais Futuro 
com a possibilidade oferecer 
planos de previdência, saúde 
e seguro de vida.

O objetivo do novo go-
verno é privatizar algumas 
empresas públicas conside-
radas não essenciais. Como 
fica a situação de um fundo 
fechado caso uma empresa 
seja privatizada?

- Os fundos possuem 

personalidade jurídica pró-
pria e mantém vínculo me-
ramente contratual com as 
empresas patrocinadoras. 
A continuidade dos planos 
é perfeitamente possível, 
podendo haver simples-
mente a transferência de 
gestão dos mesmos. As 
privatizações ocorridas no 
país, como Usiminas, Vale, 
Embraer, Telebrás, Embra-
tel, etc. são exemplos da 
continuidade dos planos 
previdenciários.

Quantos associados tem 
a Abrapp? E qual a meta 
da entidade?

- A Abrapp tem 258 enti-
dades que contam com 2,668 
milhões de participantes ati-
vos e 847 mil assistidos. Se 
cada participante trouxer um 
familiar, vamos ter um in-
cremento de 3,5 milhões de 
adesões, dobrando de tama-
nho até o ano de 2022.

De olho em ativos que faturam até R$ 1,8 bi 
Citi planeja 
expansão na 
divisão comercial 
no Brasil

O Citigroup estuda am-
pliar receita anual no Brasil 
nos próximos anos e conti-
nuar apostando no atacado. 
E a fórmula que está sendo 
desenhada pelo banco inclui 
negócios com assessoria de 
venda de ativos públicos e 
também através “de um re-
nascimento dos mercados 
de capitais”, afirmou nesta 
segunda-feira o presidente-
executivo no Brasil do banco 
norte-americano, Marcelo 
Marangon.

O Citi, que ainda é o 2° 
maior banco estrangeiro 
no país, estaria de olho em 
empresas brasileiras com 
faturamento entre R$ 200 
milhões e R$ 1,8 bilhão. 
Em 2018, o banco chegou a 
comunicar na imprensa que 
teria interesse em investir 
em setores ligados a saúde 
e educação. Marangon, que 
falou com a Reuters, disse 
que o Citi espera que a recei-
ta anual no Brasil cresça de 
US$ 1,1 bilhão para US$ 1,5 
bilhão nos próximos anos. 
Ele não especificou um pra-
zo para o objetivo.

As vendas mais rápidas de 
ativos do governo devem ser 
de participações de bancos 
estatais, como o BNDES e 
a Caixa Econômica Fede-
ral, em empresas de capital 
aberto. O BNDESPar detém 
participações em empresas 
de energia elétrica, como 
Eletrobras, AES Tietê Ener-
gia e Cemig, bem como na 
processadora de carnes JBS.

Em outubro de 2017, o 
Citi concluiu a venda de 
seu negócio de varejo local, 
voltada para pessoas físi-
cas, para o Itaú Unibanco, 
o maior banco da América 
Latina em valor de merca-
do, por um total anunciado 
de R$ 710 milhões, como 
parte do plano do presidente 
global, Michael Corbat, de 
cortar custos. Atualmente, o 
Citi atende apenas empresas 
e clientes donos de grandes 
fortunas.

O Itaú ficou com um to-
tal de 71 agências e 315.000 
clientes. Na ocasião, o Citi 
disse que pretendia usar os 
recursos obtidos na venda 
como parte de um investi-
mento maior no Brasil. Ali-
ás, o Citi Brasil se tornou 
a quinta maior franquia do 
Citi em atacado no mun-
do, segundo declarações do 
banco.

Em dezembro passado, 
em uma entrevista exclusiva 
à revista Época Negócios, 

Marangon declarou que só 
com a aprovação da refor-
ma da Previdência, o Brasil 
pode atrair entre US$ 50 bi-
lhões e US$ 100 bilhões no 
próximo ano para a Bolsa e 
mais US$ 80 bilhões de in-
vestimento externo direto. 
“Agora, o investidor estran-
geiro está esperando esta co-
municação do novo governo 
sobre as reformas, ele está 
mais cético, esperando as 
coisas acontecerem”.

Expansão

O Citi também está plane-
jando uma expansão na divi-
são de banco comercial, que 
fornece serviços para empre-
sas de médio porte. O chefe 
da área, Antônio Rubens, 

disse que o banco planeja 
duplicar os ativos da unida-
de comercial brasileira até 
2020. A unidade comercial 
do banco tem cerca de R$ 5 
bilhões em ativos, de R$ 75 
bilhões de toda a operação 
brasileira do Citi, a maior 
parte dedicada a corporações 
maiores.

Rubens disse que esses 
ativos saltaram 27% em 
2018, com a recuperação 
econômica aumentando 
a demanda. Os depósitos 
cresceram 10%, para R$ 3 
bilhões. A iniciativa do Citi 
ressalta uma mudança em 
sua estratégia no Brasil para 
atividades de atacado, após a 
venda de suas atividades de 
varejo para o Itaú Unibanco 
por R$ 710 milhões.

Marcelo Marangon: ‘um renascimento  
dos mercados de capitais’

Única fábrica da Honda  
na Inglaterra será fechada 

A notícia que circulou na 
Europa nesta segunda-feira é 
que a Honda deve anunciar 
em breve o fechamento de 
sua única fábrica de carros 
na Inglaterra, em 2022. Se 
confirmado, representará um 
corte de 3.500 empregos, 
disse um parlamentar à Reu-
ters. Trata-se de mais um re-
vés para a indústria automo-
tiva do Reino Unido em um 
momento em que o Brexit 
está mais próximo.

Em 2018, a Honda montou 
pouco mais de 160 mil veícu-
los na fábrica de Swindon, no 
sul da Inglaterra. Na unidade, 
são produzidos os modelos 
Civic e CV-R, representando 
pouco mais de 10% da pro-
dução total britânica, de 1,52 
milhão de carros.

Mas a empresa vem en-
frentando dificuldades na 
Europa nos últimos anos, e a 
indústria enfrenta uma série 
de desafios, entre os quais a 
queda na demanda por veí-
culos a diesel e uma regula-
mentação mais rígida, além 
das incertezas sobre a saída 
do Reino Unido da União 
Europeia, prevista para o 
próximo mês.

Justin Tomlinson, um 
parlamentar conservador de 
Swindon que votou no Bre-
xit em 2016, disse que se 
encontrou com o ministro de 
negócios e representantes da 
Honda, que confirmaram os 
planos.

“Eles deveriam fazer uma 
declaração amanhã de ma-

nhã, obviamente a informa-
ção vazou mais cedo”, disse 
Tomlinson, legislador de 
North Swindon, à Reuters. 
Isso não é relacionado ao 
Brexit. É um reflexo do mer-
cado global. Eles estão bus-
cando consolidar a produção 
no Japão.”

A Honda não comentou 
o assunto, mas afirmou que 
“levamos nossas responsa-
bilidades para com nossos 
funcionários muito a sério e 
sempre comunicamos qual-
quer notícia significativa 
com eles primeiro”, disse a 
empresa.

O acordo de comércio 
UE-Japão, recentemente 
confirmado, significa que as 
tarifas dos carros do Japão 
para o continente europeu 
serão eliminadas, enquanto 
a Grã-Bretanha está lutan-
do para avançar nas nego-
ciações sobre as relações 
comerciais pós-Brexit com 
Tóquio.

A Honda, que vem fa-
bricando mais carros para 
venda fora da Europa nos 
últimos anos, disse no início 
deste mês que seus volumes 
de produção em Swindon 
serão reduzidos para 570 
carros por dia e que por isso 
faria cortes de empregos. 
“Essa redução no volume 
não terá nenhum impacto em 
nossos níveis permanentes 
de recursos e está alinhada 
com nossos planos de produ-
ção atuais”, disse a empresa 
na ocasião.




