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Empresários acusados de fraudes
no Sistema S já estão soltos

O presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade, foi liberado no 
início da noite desta terça-feira, 
após prestar depoimento na Polí-
cia Federal, segundo informações 
da assessoria da entidade. Andra-
de e os presidentes das federações 
das Indústrias de Alagoas (Fiea), 
José Carlos Lyra de Andrade; da 
Paraíba (Fiep), Francisco de Assis 
Benevides Gadelha; e de Pernam-
buco (Fiepe), Ricardo Essinger, 
foram detidos na manhã de ter-
ça-feira no âmbito da Operação 
Fantoche, deflagrada em parce-

ria com o Tribunal de Contas da 
União (TCU).

A operação apura fraudes em 
convênios do Ministério do Tu-
rismo com entidades do Sistema 
S (Sesi, Senai, Sesc, Sebrae). Os 
mandados de prisão e de busca e 
apreensão foram autorizados pela 
4ª Vara Federal de Pernambuco.

De acordo com a PF, um grupo 
de empresas do mesmo núcleo fa-
miliar atua desde 2002 executan-
do contratos firmados por meio de 
convênios com a pasta e com o Sis-
tema S e pode já ter movimentado 
mais de R$ 400 milhões. Página 3

Um Paulo Preto vale por dois Geddel
O procurador Roberson Po-

zzobon afirmou nesta terça-feira 
que o bunker de dinheiro de 
Paulo Vieira de Souza, o Paulo 
Preto, operador do PSDB e pre-
so nesta terça-feira na 60ª fase 
da Operação Lava Jato, tinha o 
dobro de dinheiro do que o que 
havia no apartamento usado pelo 
ex-ministro Geddel Vieira Lima 
para guardar propina. De acordo 
com o procurador, o operador ti-
nha cerca de R$ 100 milhões em 
espécie em dois apartamentos em 
São Paulo. A Polícia Federal en-
controu no “bunker de Geddel” 
R$ 51 milhões em setembro de 
2017. Agentes também cumpri-
ram mandados de busca e apre-
ensão em endereços ligados ao 
ex-senador tucano Aloysio Nu-
nes Ferreira Filho, suspeito de re-
ceber propina da Odebrecht.

Após também ter sido alvo, 
na manhã desta terça-feira, de 
mandados de busca e apreensão 
da 60ª fase da Operação Lava 
Jato, o ex-ministro de Relações 
Exteriores do Governo Temer, 
Aloysio Nunes, pediu demissão 
do cargo de presidente da Agên-
cia Paulista de Promoção de In-
vestimentos e Competitividade 
(Investe SP). A decisão foi anun-
ciada depois de reunião com o 
governador João Doria. 

As investigações da Operação 

Lava Jato apontaram que, “em 
26 de novembro de 2007, por in-
termédio da offshore Klienfeld 
Services Ltd, a Odebrecht trans-
feriu € 275.776,04 (euros) para a 
conta controlada por Paulo Pre-
to, em nome da offshore Grupo 
Nantes, na Suíça”.

“A apuração identificou que, 
no mês seguinte, a partir da re-
ferida conta de Paulo Preto, foi 
solicitada a emissão de cartão de 
crédito, vinculado à sua conta, 
em favor de Aloysio Nunes Fer-
reira Filho. O banco foi orientado 
a efetuar a entrega do cartão de 
crédito no Hotel Majestic Bar-
celona, na Espanha, para Aloy-
sio Nunes Ferreira Filho, que 
estaria hospedado no hotel entre 
24/12/2007 e 29/12/2007”, disse 
o MPF. Ou seja, o dinheiro da 
conta suíça, controlado por Paulo 
Preto, era usado por Aloysio Nu-
nes, conclui o Ministério Público.

Geraldo Magela/Agência Senado

Governo sofre 3 derrotas no Congresso
Decreto de censura é 
suspenso, Bebianno 
será ouvido e Moro 
evita caixa 2

A semana, que começou ruim 
para o Governo Bolsonaro, com a 
tumultuada demissão do ministro 
Gustavo Bebianno, ficou pior nesta 
terça-feira, com uma série de derro-
tas no Congresso. Além disso, va-
zaram áudios das conversas via app 
de mensagens entre o presidente e 
Bebianno.

Em votação simbólica, a Câmara 
aprovou o Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDL) 3/19 que suspen-
de os efeitos do Decreto 9.690/19, 
editado pelo governo em janeiro, 
que permitia ocupantes de cargos 
comissionados classificar informa-
ções públicas nos graus de sigilo 
ultrassecreto ou secreto. O texto 
segue para o Senado.

Ainda na Câmara, o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, entregou pessoalmente o pa-
cote anticrime, mas foi obrigado a 
dividir o texto em três projetos dis-
tintos. As alterações das competên-
cias da Justiça Eleitoral ficaram em 
um projeto de lei complementar, e 
a tipificação do caixa 2 como crime 
virou um projeto de lei ordinária. O 
terceiro projeto trata de crime orga-
nizado, homicídios e corrupção.

A mudança se deveu a resistên-
cias no Congresso a analisar crimes 
eleitorais e caixa 2 em um pacote, 
como queria Moro. Ao deixar a Câ-
mara, o ministro disse que não há 
crise no governo e defendeu: “No 
mundo real, não existe nenhuma 
crise dentro do governo.”

No mundo real, a Comissão de 
Transparência, Governança, Fisca-
lização e Controle (CTFC) do Se-
nado aprovou, por seis votos a cin-
co, um requerimento convidando 
o ex-ministro da Secretaria-Geral 
Gustavo Bebianno a dar explica-
ções sobre o caso das supostas can-
didaturas laranjas em 2018. Inicial-

Antonio Cruz/ABr

Moro: ‘No mundo real, não há crise no governo’

mente a ideia era pedir a convoca-
ção de Bebianno, mas depois da sa-

ída do governo, ele não pode mais 
ser obrigado a falar no Senado. A 

data da audiência será definida pela 
Comissão caso ele aceite o convite.

Metalúrgicos anunciam 
paralisação na Ford

Em assembleia realizada nes-
ta terça-feira, os metalúrgicos da 
Ford decidiram entrar em greve 
contra o anúncio de fechamento da 
fábrica que produz caminhões e o 
automóvel Fiesta em São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista, em 
novembro deste ano. Uma nova as-
sembleia para encaminhar os pró-
ximos passos da luta ocorrerá na 
próxima terça-feira.

A montadora alega que a crise 
econômica inviabiliza a continui-
dade da produção na cidade. “Nós 
vamos resistir”, afirmou o presi-
dente do Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, Wagner Santana, o 
Wagnão, pouco depois de receber 
a notícia. A informação veio após 
reunião com representantes da em-
presa na tarde desta terça-feira.

Desde janeiro, o sindicato cobra 
da Ford uma definição sobre inves-
timentos na unidade, necessários 
para garantir o futuro da fábrica. 
Segundo Wagnão, a Ford alega 
que tem prejuízos nas áreas de ca-
minhões e automóveis e “quer se 

dedicar a outro nicho” de mercado. 
De acordo com o sindicalista, a fá-
brica tem aproximadamente 3.200 
funcionários diretos e mil terceiri-
zados.

Os modelos de carros mais no-
vos estão sendo produzidos em 
Camaçari, na Bahia. Segundo 
acordo coletivo de 2017, have-
ria período de negociação para a 
retomada dos investimentos pela 
Ford São Bernardo. Mas, desde 
então, não houve nada efetivo por 
parte da direção. De lá para cá, 
cerca de mil funcionários saíram 
por meio de PDV.

Em nota, a empresa disse que 
deixará de comercializar as linhas 
de caminhões Cargo, F-4000, 
F-350 e o compacto Fiesta assim 
que terminarem os estoques. Em 
abril do ano passado, a matriz da 
Ford anunciou que deixaria de 
produzir automóveis sedãs nos 
Estados Unidos, concentrando 
a produção em SUVs e picapes, 
mais rentáveis. A decisão seria 
estendida para outros países.

Sem arrecadações extras, 
receita recua em janeiro

Sem o reforço de renegociações 
e financiamentos especiais, a arre-
cadação federal caiu em janeiro. 
No mês passado, o Governo Fede-
ral arrecadou R$ 155,619 bilhões, 
recuo de 0,66% em relação a janei-
ro de 2018, descontada a inflação 
oficial pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo a Receita Federal, o prin-
cipal motivo para a retração é que, 
em janeiro do ano passado, a União 
arrecadou R$ 8,238 bilhões referen-
tes à consolidação do Parcelamento 
Especial de Regularização Tributá-
ria (Pert), em valores corrigidos pelo 
IPCA, receita que não se repetiu no 

mês passado. Em janeiro de 2019, as 
parcelas regulares do programa ren-
deram apenas R$ 480 milhões.

Outro fator que contribuiu para a 
queda real (descontada a inflação) 
na arrecadação foi a redução das 
alíquotas do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Eco-
nômico (Cide) sobre o óleo diesel, 
que entrou em vigor depois da gre-
ve dos caminhoneiros. Em janeiro 
deste ano, o governo arrecadou R$ 
2,103 bilhões com os tributos sobre 
o diesel, contra R$ 3,046 bilhões no 
mesmo mês do ano passado em va-
lores corrigidos pelo IPCA.

Flamengo não 
fecha acordo para 
indenizar vítimas 
do Ninho do Urubu

A Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro e o Ministério 
Público Estadual informaram que 
o Flamengo se recusou a fechar o 
acordo de reparação às vítimas do 
incêndio no alojamento do Centro 
de Treinamento (CT) do clube, o 
Ninho do Urubu, no qual dez atletas 
morreram e três ficaram feridos. O 
acordo estava sendo negociado en-
tre o clube, as duas instituições e o 
Ministério Público do Trabalho.

Em nota, a Defensoria Pública, o 
MP e o MPT informam que o caso 
vai ser definido na Justiça. Com a 
tentativa de acordo encerrada, as 
instituições buscarão a reparação 
judicial.

Conforme a nota divulgada à 
imprensa, não houve consenso nas 
negociações para fechar os valores 
das indenizações e eventuais pen-
sões. “Os valores apresentados pelo 
clube estão aquém daquilo que as 
instituições entendem como mini-
mamente razoável diante da enor-
me perda das famílias e demais en-
volvidos”, indicou o comunicado.
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Precisa-se de oposição – Nação sob o poder de um sistema

Biocombustíveis: uma perspectiva renovável

Se estivesse escrevendo sobre 
o comunismo, uma proposta de 
mundo como o neoliberalismo, 
mesmo sem que me entendessem, 
encontraria provavelmente maior 
compreensão. Pois, por todo perí-
odo de dominação estadunidense 
no Brasil, o exemplo do mal, do 
inimigo a combater, foi sempre o 
comunismo.

A União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS) foi a mais 
forte oposição aos Estados Unidos 
da América (EUA) e era mais fá-
cil combater seu regime, ideias que 
nem sempre correspondiam à rea-
lidade, do que o povo ou a Nação. 
Observe hoje a dificuldade de se 
combater um Estado racista, be-
licista, discriminador e religioso, 
como Israel, sem que se veja acu-
sado de antissemita ou de inimigo 
do povo judeu.

O sistema financeiro internacio-
nal, a banca, é uma ressurreição, 
tecnologicamente adaptada e com 
novos objetivos, do financismo in-
glês do século XIX. Aquele buscava 
o empoderamento e o domínio polí-
tico, a banca quer se apossar de todas 
as rendas, de qualquer origem, in-
clusive as ilícitas, e promover a per-
manente concentração de renda para 
uma classe sem pátria. Suas duas 
maiores armas, não excludentes, são 
a dívida e a corrupção.

Apossar-se dos Estados Nacio-
nais é meta para objetivos estraté-
gicos e operacionais. Os Estados 
Nacionais, na defesa dos seus ha-
bitantes, irão, inapelavelmente, 
reduzir os lucros da banca. Isto os 
neoliberais não permitem. Também 
desenvolverão burocracias pró-
prias, resultantes de suas culturas. 
Será enorme o trabalho da banca, 
com atuação planetária, se adequar 
aos diversos controles, tributos, 
processos etc. Um único, simples, 
pouco eficiente e universal sistema 
é o desejado pela banca.

Também, e esta é uma caracterís-
tica importantíssima, a banca, o neo-
liberalismo, vive da fraude. Observe, 
caro leitor, quem, em sã consciência, 
sem estar corrompido ou envolvido 
pelo sistema financeiro, irá preferir 
o maior lucro para poucas pessoas, 
os acionistas ou rentistas, do que o 
progresso, o desenvolvimento tec-
nológico, científico ou industrial do 
país ou de estratégicos segmentos 
nacionais?

O engenheiro químico Felipe 
Coutinho, presidente da Associa-
ção dos Engenheiros da Petrobrás 
(Aepet), em artigo muito bem fun-
damentado, de junho de 2016, “O 
fracasso da gestão das multinacio-
nais do petróleo e as lições para a 
Petrobras”, demonstra que as “sete 

irmãs”, atualmente denominadas 
majors, big five ou International 
Oil Companies (IOCs) – Exxon-
Mobil, Shell, Chevron, BP e Total 
– vêm reduzindo suas produções, 
não conseguem repor as reservas 
de petróleo e perderam a capaci-
tação tecnológica para as estatais 
e para outras empresas ligadas ao 
petróleo. Por quê?

Porque passaram, em primeiro 
lugar, a destinar a maior parcela do 
lucro para remunerar os acionistas. 
Os acionistas destas companhias, 
como de quase todas as grandes 
empresas de todos os seguimentos 
industriais e comerciais do mun-
do, são fundos de investimentos: 
BlackRock, Vanguard, Charles 
Schwab, JP Morgan, State Street, 
Fidelity e Allianz (todos estes com 
mais de US$ 2 trilhões aplicados, 
agosto/2018) entre diversos outros. 
Para estes acionistas, o que importa 
é a máxima remuneração.

Os antigos dividendos anuais, 
hoje com percentagens muito maio-
res sobre os lucros, são distribuídos 
em quadrimestres, trimestres ou 
menores tempos, com evidentes re-
percussões no caixa das IOCs.

A Petrobras, sob gestão neoli-
beral, distribuiu em 2018 os se-
guintes dividendos/juros sobre o 
capital próprio: em 25/maio e 23/
agosto, R$ 0,05 por ação (on e pn) 
a cada data, totalizando R$ 1,304 
bilhão; em novembro/2018, R$ 
0,10 por ação (on e pn), represen-
tando R$ 1,304 bilhão; e, em de-
zembro/2018, R$ 0,05 por ação or-
dinária e R$ 0,70 por preferencial, 
agora no total de R$ 4,29 bilhões.

Com menor investimento, quer 
nas operações quer em tecnologia 
(pesquisa & desenvolvimento), 
as majors vão perdendo espaço e 
competitividade na área do petró-
leo. Passam então a corromper go-
vernos para se apropriarem de em-
presas ou segmentos de empresas 
eficientes e rentáveis. A entrega do 
pré-sal e a campanha para venda de 
refinarias da Petrobras são resulta-
dos do poder da banca sobre o go-
verno brasileiro.

Como se observa no exemplo, 
não é o interesse econômico ou geo-
político de um Estado Nacional que 
prevalece. É o interesse de domina-
ção mundial – a banca se apresenta 
como global – e da concentração 
de renda em um sistema (financei-
ro), como se vê na propriedade de 
diversas empresas (Ford, General 
Motors, Amazon, AT&T, Glencore, 
Apple, Exor, United Health, No-
vartis, Sanofi etc.) que também dis-
tribuem gordos dividendos e bônus 
a seus dirigentes.

Hoje, na polaridade Poder vs 

Oposição, ressalta o fortalecimen-
to dos Estados Nacionais contra 
a banca e seu neoliberalismo. Os 
EUA, com a presidência de Do-
nald Trump, vive conflito interno 
de poder. De um lado, o presidente 
querendo ressuscitar o velho Impe-
rialismo Estadunidense; de outro, a 
banca, que vem aparelhando o Es-
tado desde Ronald Reagan com ob-
jetivos nem sempre convergentes 
com os nacionais dos EUA.

Vejamos um exemplo de nossa 
História recente, quando tivemos 
oposição ao poder e ao governo. 
Em 1963, João Goulart (Jango) as-
sume, com poderes presidenciais 
reconquistados, o governo. Mas 
seu programa de reformas de base 
contrariava os interesses do poder 
de então, a indústria e a geopolítica 
estadunidense – Poder de Estado 
Nacional.

Jango era portanto a oposição 
ocupando o governo. Dá-se o golpe 
de 1964 para repor no governo um 
representante do poder. No entan-
to, parcela expressiva das Forças 
Armadas (FFAA), desejosa de um 
Brasil Potência, se alia aos indus-
triais e outros capitais nacionais, 
levando o general Costa e Silva ao 
governo. Há um acerto com o po-
der, que já está enfraquecido (re-
cordem as ações da banca).

O governo seguinte, do general 
Médici, descontente com a atuação 
dos capitais privados, mais volta-
dos para seus enriquecimentos do 
que para o desenvolvimento da 
Nação, inicia um modelo de maior 
participação estatal. De certo modo 
é um getulismo que será ampliado 
com o general Geisel. Agora, já em 
oposição ao poder estadunidense. 
Mas, no mundo, o sistema financei-
ro se empoderava na luta contra o 
poder industrial, então o mais forte 
nos EUA. E quem vai aplicar o gol-
pe no presidente Geisel é a banca e 
não, como em Jango, os EUA.

Como se observa, poder, gover-
no e oposição nem sempre se apre-
sentam com a nitidez que a percep-
ção popular alcança. Depende de 
cada instante e dos atendimentos 
à enumeração hierarquizada que 
apresentei no artigo anterior (Pre-
cisa-se de oposição – Nação sob 
poderes nacionais estrangeiros) e 
agora repito:

a) constituir um Estado Nacional 
Soberano;

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

c) construir a cidadania brasilei-
ra;

d) garantir segurança e justiça 
para toda população; e

e) buscar os ideais de paz, de 
desenvolvimento e de justiça como 

valores para sociedade.
Dar prioridade para questões 

identitárias, sem que haja um Es-
tado Soberano, sem escravos, é, de 
algum modo, fazer o jogo do poder 
de nação estrangeira ou de sistema. 
Ou seja, não se qualifica como opo-
sição.

Em relação à banca, há uma di-
ficuldade adicional. Como mencio-
nei, a fraude é o discurso da banca; 
a corrupção e as dívidas, suas ar-
mas. Os prezados leitores encontra-
rão a banca, o sistema financeiro, 
participando de governos socialis-
tas, como de François Hollande, 
e conservadores, como Nicolas 
Sarkozy, de seus representantes, 
como Collor e Fernando Henrique 
Cardoso, e de coniventes com ela, 
como de Lula e Dilma.

Também a banca usará estruturas 
de Estados Nacionais que ela, ainda 
que parcialmente, domine – como 
os órgãos de inteligência ingleses e 
estadunidenses – para golpes e in-
surreições em outros países. As pri-
maveras árabes e “revoluções” na 
Europa Central são exemplos.

Para a fraude, a banca também 
usa a distinção suporte/semântica 
ou significante/significado, da co-
municação, para confundir concei-
tos e percepções. Chama de dita-
dura o Governo da Venezuela, mas 
não chama de ditador o rei da Ará-
bia Saudita, onde não há eleições 
nem parlamento, e tem o modelo 
absolutista, como os anteriores à 
Revolução Francesa.

A banca é também um retrocesso 
social; a uberização, a pejotização 
do trabalho. Sob a semântica da li-
berdade, se esconde a escravidão. A 
competitividade é o combate sem 
trégua entre os semelhantes, pois 
apenas um ficará com o ganho. Os 
demais são figurantes, perecíveis. 
É o caminho da morte do empre-
go, do negócio, da própria vida. E 
como descreveu com maestria o 
sociólogo Pierre Bourdieu, a igual-
dade competitiva é uma impossibi-
lidade em sociedades de classes.

A demografia é inimiga da banca. 
Esta não resistirá à pressão popula-
cional. Disto decorre os incentivos 
a guerras e a provocações bélicas. A 
banca lucra com a venda de armas, 
com financiamentos aos industriais 
da morte, e, acima de tudo, com a eli-
minação física dos que a pressionam 
por vida e comida.

Grande número de nações, como 
o Brasil, a Argentina, o Chile se 
curvaram ao domínio da banca. Os 
resultados, por mais que se procure 
esconder, são o desemprego e a mi-
séria. Na França, sob a banca desde 
François Mitterand (1981–1995), 
surge um movimento de classe 

média, os coletes amarelos (gilets 
jaunes) que vem, há três meses, 
tomando as ruas, estradas e estabe-
lecimentos por todo país, em oposi-
ção à banca.

Estados Nacionais como a Rús-
sia, o Irã, a Bolívia se organizaram 
para enfrentar a banca. Opor-se à 
banca, é hoje, ser oposição.

Conclusão
Julian Huxley (1887–1975), pri-

meiro diretor-geral da Unesco, em 
artigo de 1968, “Crise no destino 
do homem”, afirma: “A mais sur-
preendente característica do pre-
sente momento da História é a de 
que as coisas estão acontecendo 
cada vez mais depressa”.

Neste sumário sobre as oposi-
ções, vimos como elas vão se de-
finindo diferentemente, analisamos 
uma sociedade ainda impregnada 
por conceitos medievais e como, 
em apenas um século, o poder mu-
dou três vezes no Brasil, passando 
de Estados Nacionais – Inglaterra e 
EUA – a um sistema – a banca.

Huxley continua, inquirindo: 
“Onde nos estão levando essas 
transformações ofegantes? Serão 
elas sinônimo de progresso, como 
muitos tecnologistas e desenvolvi-
mentistas nos querem fazer crer?” 
A resposta daquele biólogo é não. 
“A transformação de hoje é demo-
lidora (...) muitas são autolimitado-
ras ou mesmo autodestruidoras”.

O ideário humanista, como de 
resto qualquer proposição em be-
nefício da sociedade humana, não 
se restringe nem é mais relevante 
no espiritual, e isso se acreditarmos 
na transcendência. Ele se concreti-
za no espaço físico da existência. 
Por isso a constituição de Estados 
Nacionais Soberanos é o primeiro 
passo para qualquer vida boa que 
se pretenda. E a banca, como vi-
mos, é demolidora destes Estados.

Soberania e Cidadania nos pare-
cem o lema da oposição, hoje. Muito 
mais do que democracia ou formas 
de governos. Para que um Judiciário 
que apenas convalidará as iniquida-
des perpetradas pela banca? Como 
eleger num sistema de fraudes na 
comunicação de massa e suspeitas na 
apuração dos votos?

Mas, efetivamente, falta oposi-
ção no Brasil atual. Não de opo-
sição de esquerda ou de direita ou 
camuflada de democrata, mas para 
lutar pelo Estado Nacional Brasi-
leiro Soberano.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Última parte da trilogia iniciada 
com “Precisa-se de oposição – 1” e 
“Precisa-se de oposição – 2: Nação 
sob poderes nacionais estrangeiros”

O petróleo tem sido a principal 
fonte mundial de energia, alimen-
tando o mercado de combustíveis, 
a indústria de transformação e as 
atividades domésticas. Entretanto, o 
crescente aumento da demanda ener-
gética, aliado aos efeitos prejudiciais 
das mudanças climáticas, impulsio-
nou a busca por processos susten-
táveis para a produção de energia e 
combustíveis. Como consequência, 
programas para redução do uso de 
combustíveis fósseis tem se tornado 
prioritários para empresas e governos 
e visam a redução de gases poluentes 
oriundos das atividades produtivas 
da indústria do petróleo.

Segundo a International Energy 
Outlook (EIA), estima-se que o 
consumo mundial de energia deva 
aumentar cerca 50% até 2035. 

Desta forma, a menos que a matriz 
energética mundial seja alterada, a 
demanda por combustíveis fósseis 
pode registrar um aumento de cer-
ca de 90% num futuro. Além dis-
so, questões econômicas também 
impactam a estrutura da matriz 
energética mundial e exigem a ex-
ploração de biocombustíveis como 
substitutos para combustíveis deri-
vados do petróleo.

Biocombustíveis são combustí-
veis obtidos por meio da biomassa 
(microrganismos vivos, de origem 
vegetal e animal, incluindo alimen-
tos, algas e resíduos animais). Ao 
contrário dos combustíveis fósseis, 
os biocombustíveis são considerados 
fontes renováveis de energia, uma 
vez que podem ser gerados através 
do cultivo ou reprodução e causam 

menores efeitos danosos ao meio 
ambiente, quando comparado ao pro-
cesso da indústria petrolífera.

Conforme a aplicação da bio-
massa original, os biocombustíveis 
podem ser categorizados em pri-
mários e secundários. Biocombus-
tíveis primários utilizam a biomas-
sa inalterada como fonte de energia 
e são tradicionalmente chamados 
simplesmente de biomassa. Madei-
ra, gordura animal e resíduo flores-
tal são exemplos comuns de bio-
combustíveis primários. Por outro 
lado, biocombustíveis secundários 
são aqueles produzidos a partir do 
processamento da biomassa para 
produzir substâncias com maior 
conteúdo energético que a original 
e, comumente, são substitutos po-
tenciais dos combustíveis fósseis. 

Nesta categoria encontram-se bio-
diesel, bioetanol e bio-hidrogênio.

Além disso, biocombustíveis lí-
quidos são geralmente preferidos 
devido a vasta infraestrutura dispo-
nível para uso e distribuição, sobre-
tudo para aplicações em transporte. 
O bioetanol, usualmente conhecido 
como álcool, é o combustível líqui-
do com maior produção mundial, 
com destaque para o Brasil e Esta-
dos Unidos.

No Brasil, o bietanol é produzi-
do essencialmente através do pro-
cessamento da cana de açúcar. Nos 
Estados Unidos, o milho é a fonte 
primária de bioetanol (sendo uti-
lizado em mistura com a gasolina 
para aplicações automotivas). O 
biodiesel é o segundo biocombus-
tível mais comum, sendo produzi-

do a partir de plantas oleosas, tais 
como soja e palma, e sendo utili-
zado puro em automóveis ou em 
misturas com o diesel do petróleo.

Assim, diante do panorama ener-
gético atual e das mudanças climática 
atribuídas aos combustíveis fosseis, 
há um severo esforço para a imple-
mentação de biocombustíveis como 
fonte substituta aos combustíveis 
convencionais. A expectativa é que 
em um futuro próximo, os biocom-
bustíveis sejam a principal forma de 
combustível para o impulso da ati-
vidade humana, sendo sustentáveis 
social, ambiental e economicamente.

q  Ronaldo Gonçalves
Professor do Departamento de 

Engenharia Química do Centro 
Universitário FEI.
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Quem atolou no caixa 2  
pode votar projeto anticrime?

“Temos que falar a verdade, caixa 2 nas eleições é tra-
paça, é um crime contra a democracia. Me causa espécie 
quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a cor-
rupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção 
para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. 
Para mim, a corrupção para financiamento de campanha é 
pior que para o enriquecimento ilícito.” Declaração do juiz 
Sergio Moro em uma palestra para estudantes brasileiros 
na Universidade de Harvard, em 8 de abril de 2017.

“Havia um sentimento de que o caixa 2 é um crime 
grave, de fato é grave, mas não é tão grave como o crime 
organizado, homicídios e corrupção”. Ministro da Justiça 
Sergio Moro, ao sair da Câmara, onde esteve  acompan-
hado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni 
– este já confessou ter recebido dinheiro de caixa 2 da 
JBS em 2014 e é investigado por possível novo aporte em 
eleição anterior. Moro foi à Câmara levar o projeto anti-
crime, agora fatiado, retirando dos deputados a obrigação 
de discutir o financiamento ilegal, ou propina antecipada, 
em campanha.

O que mudou entre as declarações do juiz e as do minis-
tro? Nem tanto quanto parece. Em 2017, a criminalização 
do caixa 2 serviu a um propósito; em 2019, a não criminal-
ização serve a outro: superar as deficiências do Governo 
Bolsonaro no Congresso.

Resistência
Será cedo para dizer que a reforma da Previdência subiu 

no telhado?

Pinguela argentina
A má notícia é que o mercado de automóveis na Argen-

tina apresentou em 2018 queda de 38% na produção, de 
26% nas exportações e de 46% nas vendas. Mas, diz a Lei 
de Murphy, tudo que é ruim pode piorar. Relatório divul-
gado pela Abeceb, consultoria argentina especializada no 
setor, indicm uma projeção de vendas de 335 mil unidades 
no primeiro semestre de 2019. Isso representa uma queda 
de 33% ante o ano passado.

A situação no país vizinho tem se agravado, pois os 
produtores estão enfrentando desafios devido às altas 
taxas de juros para financiar o capital de giro das empre-
sas, à redução dos impostos para importação de peças para 
produção nacional, à alta do dólar e à redução dos incenti-
vos do governo – receita do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) para uma crise perfeita.

A consequência disso para o Brasil é redução nas ex-
portações. Segundo a Mapfre Investimentos, o merca-
do brasileiro de autopeças apresentou em 2018 alta na 
produção de 6,7%, nas vendas de 14,6%, porém queda nas 
exportações de 17,9%.

A balança comercial de autopeças brasileira tem sido 
impactada pela crise argentina, destino de 25,7% das ex-
portações de autopeças. Os dados observados em 2018 
demonstram uma queda de 9,5% nas exportações para o 
país vizinho.

A Mapfre prevê que os resultados de empresas brasilei-
ras de capital aberto com exposição à Argentina deverão 
trazer números mais fracos ao longo de 2019. Nos próxi-
mos dias, empresas como Metal Leve, Fras-Le, Iochpe-
Maxion e Randon divulgarão seus resultados do quarto 
trimestre do ano passado.

Vingança laranja?
Alguém precisa avisar ao novo governo que a eleição 

já acabou. Tudo bem que o ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, está sendo assombrado pelos laranjas da 
campanha, mas pega mal distribuir uma nota oficial da as-
sessoria de imprensa que começa assim: “Todos os con-
vênios investigados pela Polícia Federal são das gestões 
dos presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff.”

Inovação no alumínio
Criar um ambiente de pesquisa específico para a cadeia 

produtiva do alumínio, estimulando projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PD&I) é o objetivo do con-
vênio que a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) 
e a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial) assinam nesta quinta-feira.

Bagaço da laranja
A pergunta que não quer calar é: o que sabe Bebianno 

que preocupa Bolsonaro? Mais: o que fará o ex-ministro 
soltar a língua ou passar uma faca no assunto?

Rápidas
“A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

e o Direito Tributário” é o tema do seminário que o In-
stituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará nesta 
sexta-feira, das 10h às 12h, na sua sede, no centro do Rio 
Inscrições: www.iabnacional.org.br/eventos *** A CSU.
Contact anuncia Daniel Moretto como seu novo diretor 
Comercial *** A 5ª edição da Cúpula Global de Negócios 
(Global Business Summit) será realizada em 22 e 23 de 
fevereiro, em Nova Delhi. Detalhes em www.et-gbs.com 

Afinal. Quem está mentindo?
Áudios de 
Bebianno 
levantam dúvidas 
sobre a acusação 
feita pelo filho  
de Bolsonaro

Áudios e mensagens di-
vulgadas pela revista Veja 
mostram que se alguém men-
tiu no episódio que resultou 
na demissão de Gustavo Be-
bianno do governo foram o 
presidente Jair Bolsonaro e 
o seu filho Carlos. Bebianno 
falou com o presidente atra-
vés de mensagens escritas e 
pelo menos 13 mensagens 
de áudio. Nelas, Bolsonaro 
faz vários ataques à mídia 
e sugere que Bebianno vaza 
informações de governo.

Uma das  conversa revela 
incômodo de Bolsonaro em 
relação à declaração feita por 
Bebianno à imprensa, de que 
ele teria conversado “três ve-
zes” com o presidente:

Bolsonaro – “O caso in-
citando a saída é mais uma 
mentira. Você conhece muito 
bem a imprensa, melhor do 
que eu. Agora: você não fa-
lou comigo nenhuma vez no 
dia de ontem. Ele esteve co-
migo 24 horas por dia. Então 
não está mentindo, nada, nem 
está perseguindo ninguém.”

Bebianno – “Há várias 
formas de se falar. Nós tro-
camos mensagens ontem 
três vezes ao longo do dia, 
capitão. Falamos da questão 
do institucional do Globo. 
Falamos da questão da via-
gem. Falamos por escrito, 
capitão. Qual a relevância 
disso, capitão? Capitão, as 
coisas precisam ser anali-
sadas de outra forma. Tira 
isso do lado pessoal. Ele não 
pode atacar um ministro des-
sa forma. Nem a mim nem a 
ninguém, capitão. Isso está 
errado. Por que esse ódio? 
Qual a relevância disso? 
Vir a público me chamar de 
mentiroso? Eu só fiz o bem, 
capitão. Eu só fiz o bem até 
aqui. Eu só estive do seu 
lado, você sabe disso. Será 
que você vai permitir que o 
senhor seja agredido dessa 
forma? Isso não está certo, 
não, capitão. Desculpe.”

Inimiga

Outra conversas compro-
va que a reunião marcada por 
Bebianno com um diretor da 
Globo (Paulo Paulo Tonet 
Camargo, vice-presidente 
de Relações Institucionais 
do Grupo Globo) foi um dos 
motivos para a demissão. 
Nesse diálogo, Bolsonaro 
chama a emissora de “ini-
miga” e pressiona o então 
ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência a desmarcar o 
encontro.

“Gustavo, o que eu acho 

desse cara da Globo dentro 
do Palácio do Planalto: eu 
não quero ele aí dentro. Qual 
a mensagem que vai dar para 
as outras emissoras? Que 
nós estamos se aproximan-
do da Globo. Então não dá 
para ter esse tipo de relacio-
namento. Agora… Inimigo 
passivo, sim. Agora… Tra-
zer o inimigo para dentro de 
casa é outra história...Fica 
complicado a gente ter um 
relacionamento legal dessa 
forma porque cê tá trazendo 
o maior cara que me ferrou – 
antes, durante, agora e após 
a campanha – para dentro 
de casa. Me desculpa. Como 
presidente da República: 
cancela, não quero esse cara 
aí dentro, ponto final. Um 
abraço aí.”

Em outra troca de mensa-
gens, Bebianno envia ao pre-
sidente uma nota publicado 
pelo site O Antagonista. A 
nota informa que Bebianno 
e mais dois ministros – Ri-
cardo Salles, do Meio Am-
biente, e Damares Alves, da 
Mulher, Família e Direitos 
Humanos – viajariam para 
o Pará para discutir projetos 
para a Amazônia com líde-
res locais. Bolsonaro, ainda 
convalescendo no hospital, 
não gosta da ideia e reclama 
com o ministro, relata a re-
portagem da Veja.

 “Gustavo, uma pergun-
ta: ‘Jair Bolsonaro decidiu 
enviar para a Amazônia’? 
Não tô entendendo. Quem tá 
patrocinando essa ida para a 

Amazônia? Quem tá sendo o 
cabeça dessa viagem à Ama-
zônia? Um abraço aí, Gusta-
vo, até mais.”

Depois, outro áudio mos-
tra seu incômodo com a via-
gem:

 “Ô, Bebianno. Essa mis-
são não vai ser realizada. 
Conversei com o Ricardo 
Salles. Ele tava chateado que 
tinha muita coisa para fazer 
e está entendendo como mis-
são minha. Conversei com 
a Damares. A mesma coisa. 
Agora: eu não quero que vo-
cês viajem porque… Vocês 
criam a expectativa de uma 
obra. Daí vai ficar o povo 
todo me cobrando. Isso pode 
ser feito quando nós achar-
mos que vai ter recurso, o 
orçamento é nosso, vai ser 
aprovado etc. Então essa via-
gem não se realizará, tá OK? 
Um abraço aí, Gustavo!”

No começo do ano, o ve-
reador Carlos Bolsonaro, o 
mais agressivo dos filhos 
do presidente, usou sua con-
ta de Twitter para criticar a 
imprensa após o apresenta-
dor Fausto Silva falar no seu 
programa contra “o imbecil 
dfue está lá”: “Alguns da 
imprensa estão revoltados 
porque Bolsonaro não os dá 
bola! Que tenham a liber-
dade, assim como qualquer 
um pode ignorar quando há 
uma clara tentativa negativa 
de manipulação! Creio que 
terão que se acostumar com 
as redes sociais pois evitam 
distorções!”

Presidente da CNI é preso pela Polícia Federal
Fraudes em 
convênios do 
Ministério do 
Turismo com 
entidades do 
Sistema S.

Sob suspeitas de que 
fraudavam convênios do 
Ministério do Turismo com 
entidades do Sistema S 
(Sesi, Senai, Sesc, Sebrae), 
policiais federais efetuaram, 
nesta terça-feira, a prisão 
temporária do presidente 
da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Robson 
Andrade, como parte da 
Operação Fantoche e outros 
dez suspeitosAs prisões, 
segundo a Polícia Federal 
(PF), tiveram prisões auto-
rizadas pela 4ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Per-
nambuco.

Em nota, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
informou que tem conheci-
mento de que o presidente 
da entidade, Robson Braga 
de Andrade, está na Polícia 
Federal, em Brasília. De 
acordo com a entidade, ele 
está no local para prestar es-
clarecimentos. “A CNI não 
teve acesso à investigação e 
acredita que tudo será devi-
damente esclarecido. Como 
sempre fez, a entidade está 

à disposição para oferecer 
todas as informações que 
forem solicitadas pelas au-
toridades.”

Engenheiro mecânico, 
Andrade presidiu a Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais (Fiemg) 
entre 2002 e 2010, quando 
assumiu seu primeiro man-
dato no comando da CNI, 
tendo sido reeleito em 2014 
e em 2018.

De acordo com a PF, 
o grupo atua desde 2002 
e pode ter movimentado 
mais de R$ 400 milhões. O 
dinheiro viria de meio de 
contratos e convênios que 
entidades de direito priva-
do, sem fins lucrativos, as-
sinavam com o Ministério 
do Turismo e com unida-

des do Sistema S.
Em nota, o Ministério 

do Turismo informou que 
já tinha determinado au-
ditoria completa em todos 
os instrumentos de repasse 
antes mesmo de tomar co-
nhecimento da investiga-
ção da PF. A análise resul-
tou no cancelamento de um 
contrato no valor de R$ 1 
milhão. “O Ministério do 
Turismo, que não é alvo 
das buscas e apreensões da 
Operação Fantoche, está 
totalmente à disposição 
para colaborar com a inves-
tigação”, assegura a pasta, 
ao destacar que nenhum 
novo convênio foi assinado 
este ano.

Exportações para a China devem crescer menos neste ano
As exportações do Brasil 

para a China, principal mer-
cado consumidor de produtos 
brasileiros, devem continuar 
crescendo neste ano, mas em 
ritmo menor do que o regis-
trado em 2018. A avaliação é 
do Informe do Índice de Co-
mércio Exterior (Icomex) de 
janeiro. da Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

De acordo com o estudo, 
a guerra comercial dos Es-
tados Unidos (EUA) e da 
China beneficiou bastante 
o comércio brasileiro com 
os chineses, em especial no 
caso da soja. Em 2018, as 
vendas do produto agrícola 
para o país asiático cresce-
ram 35%, e a China passou a 
ser o destino de 82% do total 

das vendas de soja do Brasil. 
No entanto, a China deve 
voltar a comprar soja dos 
Estados Unidos, operação 
que estava suspensa devido 
aos conflitos comerciais en-
tre os dois países. Isso deve 
prejudicar o produto brasi-
leiro, que já deve registrar 
menor colheita do produto 
neste ano.

Outro produto que deve 
sofrer em 2019 é a carne de 
frango. Segundo a FGV, a 
China estabeleceu uma taxa 
sobre as importações oriun-
das do Brasil. “A China con-
tinuará como o principal mer-
cado para o Brasil, porém o 
valor exportado deve crescer, 
mas menos do que em 2018”, 
diz o informe da FGV.

O setor exportador brasi-
leiro também deve sentir em 
outra frente, as exportações 
de automóveis para a Argen-
tina. Para a FGV, a economia 
argentina deve recuar este 
ano, causando impacto na 
compra de veículos produ-
zidos no país. Como nosso 
vizinho é o principal com-
prador desse produto brasi-
leiro, espera-se que haja um 
recuo no volume exportado 
de bens duráveis, categoria 
que tem no setor automotivo 
seu principal componente. 
Em janeiro deste ano, por 
exemplo, houve queda de 
45% no volume de bens du-
ráveis exportado, na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado.

De acordo com a FGV, em 
janeiro deste ano, o saldo da 
balança comercial ficou po-
sitivo em US$ 2,2 bilhões. 
Em volume, as exportações 
cresceram 14,6% e as impor-
tações, 11,2%. Em valor, os 
crescimentos foram de 9,1% 
e 15,4%, respectivamente.

Em janeiro deste ano, a 
China liderou entre os des-
tinos das exportações brasi-
leiras, com um aumento da 
participação em relação a ja-
neiro de 2018, de 18,3% para 
20,9% da fatia do mercado. 
Já a Argentina perdeu partici-
pação, ao cair de 7,1% para 
3,7%, indo para a quinta po-
sição na lista dos principais 
mercados de destino das ven-
das brasileiras para o exterior.

Bolsonaro vai pagar 
Maria do Rosário

O ministro Marco Auré-
lio Mello, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), negou 
um recurso extraordinário 
do presidente Jair Bolsonaro 
contra o pagamento de R$ 
10 mil à deputada Maria do 
Rosário (PT-RS) por danos 
morais. Com a decisão, ele 
terá de pagar a indenização 

à parlamentar. A ação está 
relacionada ao episódio em 
que Bolsonaro disse, em 
2014, que Maria do Rosá-
rio não mereceria ser estu-
prada por ser “muito feia” 
e que não fazia seu “tipo”. 
A defesa alega que o então 
deputado federal estava pro-
tegido pela imunidade parla-
mentar. Na semana passada, 
o ministro do STF Luiz Fux, 
suspendeu a tramitação de 
duas ações penais em que 

Bolsonaro é réu em casos de 
ofensas a Maria do Rosário, 
pois ao tomar posse como 
presidente da República ele 
adquiriu imunidade tempo-
rária, escreveu o ministro.

Novo presidente  
do Banco Central

O relatório do senador 
Eduardo Braga (MDB-AM) 
que indica o nome econo-

mista Roberto Campos Neto 
para o cargo de presidente 
do Banco Central, no lugar 
de Ilan Goldfajn, foi lido 
nesta terça-feira, na Comis-
são de Assuntos Econômi-
cos do Senado. Com pedido 
automático de vista coletiva 
no colegiado, a sabatina fi-
cou marcada para a próxima 
terça-feira (26). O postulante 
é atualmente assessor do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes..
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Reitor Luiz Carlos  
Cancellier. Presente!

– Deu no MONITOR MERCANTIL, de 14 de fevereiro 
que passou, que o “ministro da educassão”, o colombia-
no anticanibal, personagem representada pelo Sr. Ricardo 
Vélez Rodriguez (outro Ricardo, além do Ricardo-ignoro-
Chico Mendes, a Esplanada não aguenta) e o ministro Sr. 
S. Moro, assinaram protocolo de intenções com o objetivo 
de apurar indícios de corrupção na educação, leia-se MEC. 
Na ocasião, o MEC disse haver “exemplos emblemáticos”, 
como “favorecimentos indevidos no ProUni, desvios no 
Pronatec, envolvendo o sistema S, concessão ilegal de bol-
sas de ensino a distância e irregularidades em universidades 
federais.”

– Assinam também o Protocolo a Controladoria-Geral 
da União e a Advocacia-Geral da União. O ato teve ainda 
como ouvinte a Diretoria-Geral da PF. Esta “caça às bru-
xas” é uma das metas apresentadas pelo MEC no plano de 
ações dos 100 primeiros dias. Pretenderia com esta meta 
revolucionar a educação no Brasil? Ou quem sabe ressus-
citar o saudoso reitor da UFSC, professor Luiz Carlos Can-
cellier, morto em 2 de outubro de 2017, após covarde cam-
panha em que foi humilhado, no bojo da operação Ouvidos 
Moucos?

Agenda
Exposição: Paul Klee – Paul Klee, nascido na Suíça 

(18/12/1879 – 29/6/1940), filho de pai alemão, foi pintor 
expressionista e cubista que, no final da vida, bandeou-se 
das telas abstrato-geométricas para os anjos esguelepados, 
tradução humana dos horrores dos anos 1920 a 1940 (en-
tre duas Grandes Guerras). Adoecido, após ser incluído na 
relação de artistas degenerados e impedido de lecionar nas 
academias alemãs, segundo determinação do nazismo, foi 
perseguido e teve a sua casa, em Düsseldorf, invadida e 
vandalizada pela Gestapo, obrigando-o a fugir da Alema-
nha para sobreviver.

As obras em exposição, agora, em São Paulo, foram em-
prestadas pelo Zentrum Paul Klee, de Berna, um dos maio-
res depositários das obras do artista, lado a lado ao MoMA 
de New York. É de Klee a reflexão “a arte não reproduz o 
visível, mas torna visível uma verdade verdadeira que jaz 
no âmago das coisas”. Por isso, incomoda tanto...

A exposição está no CCBB/São Paulo (SP), situado à 
Rua Álvares Penteado, 112. Às segundas-feiras e das quar-
tas-feiras aos domingos; até 29 de abril, no horário das 9h 
até 21h. O ingresso é gratuito. A curadoria é de Fabienne 
Eggelhöfer, e as próximas escalas programadas da exposi-
ção são Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para mais infor-
mações, utilize o telefone (11) 3113-3651

Paulo Guedes inocenta o PT
Segundo o ministro-frentista Paulo Guedes (o do pos-

to Ipiranga), que responde pelo Ministério da Economia, 
quem quebrou o Brasil foram “aqueles que vêm a Brasília, 
em busca de subsídios”. Então, pergunto, não foi o PT que 
quebrou o Brasil? A afirmação foi feita (e repetida. “Que-
braram o Brasil”, “Quebraram o Brasil”) por Guedes, du-
rante o lançamento oficial da primeira etapa da plataforma 
digital Painel de Viagens, que permite acompanhar com 
mais detalhes os gastos com passagens e diárias pagos pelo 
Governo Federal, entre 2017 e 2019. Tanta indignação de 
Guedes, só falta a prova dos noves.

A prova dos noves fora
A recente retirada da tarifa antidumping que era aplicada 

sobre o leite em pó importado pelo Brasil da Nova Zelândia 
e da Europa reuniu contra ela interesses, entre outros, da 
ministra Tereza Cristina, também conhecida como “Menina 
Veneno”, do Ministério da Agricultura (e dos Agrotóxicos), 
sob a alegação de que a medida prejudica mais os peque-
nos produtores. Vá lá que seja... agora é só sentar e esperar 
para ver quem no final vence a prova dos noves e dá o tom 
da afinação da orquestra que, por enquanto, está mais para 
paralelos do ritmo (tocam juntos, mas não se encontram, 
senão no infinito).

Campo, bola e juízes da IBM
Desde o filme O Exterminador do Futuro – 2, povoam os 

pesadelos mais prováveis uma hipotética e decisiva batalha 
entre máquinas e Humanos. No filme, a empresa SkyNet 
envia, do futuro, T-X (ciborgue exterminador, interpretado 
pela bela Kristanna Loken), para exterminar John Connor 
(interpretado por Nick Stahl), um dos líderes dos Humanos 
do futuro. Destacado pelos Humanos “de bem”, quem vai 
proteger John Connor de T-X é o ex-governador da Califór-
nia Arnold Schwarzenegger, no papel do ciborgue “bonzi-
nho” T-800.

Pois não é que mais uma batalha entre Humanos e má-
quinas aconteceu? Em 11 de fevereiro passado, durante a 
conferência Think, da IBM, em São Francisco (na mesma 
Califórnia do ciborgue ex-governador T-800), desta vez en-
tre o Humano Harish Natarajan e a máquina Project Deba-
ter. Durante 25 minutos, as partes debateram sobre o tema 
“Devemos ou não subsidiar as pré-escolas?” O público pre-
sente, entre os quais Ginni Rometty, a presidenta-executiva 
da IBM (presidenta, mera provocação) apontaram o Huma-
no como vencedor do debate.

Fui estagiário na IBM, no tempo do computador a lenha, 
e, apesar de ser Humano também, por mais tempo do que 
fui estagiário (categoria muito parecida com a dos Huma-
nos), o resultado chegou a me surpreender. Afinal, campo, 
bola e os juízes eram da IBM...

Temporário: direito a isonomia somente 
se houver fraude na terceirização

A 8ª Turma do Superior 
Tribunal do Trabalho refor-
mou a decisão que havia re-
conhecido o direito à isono-
mia salarial a uma atendente 
de telemarketing terceiriza-
da pela Caixa Econômica 
Federal. O entendimento é  
que o trabalhador terceiriza-
do só tem direito à isonomia 
salarial com empregados se 
a terceirização for ilícita, ou 
seja, se o temporário passa a 
atuar na empresa tomadora 
como se funcionário fosse, 
situação que não ocorre na 
terceirização regular de ser-
viços.

Na ação, ela pediu que 
fosse reconhecida a ilicitude 
da terceirização, a equipara-
ção ao cargo de técnico ban-
cário e a isonomia salarial 
em relação aos funcionários 
da Caixa que ocupam esse 
cargo.

A sentença negou o pe-
dido, afirmando que a ativi-
dade de telemarketing não 
se confunde com a ativi-
dade-fim de suas empresas 
clientes, seja ela banco ou 
qualquer outra. Assim, con-
siderou lícita a terceirização 
e julgou improcedente o pe-
dido de equiparação.

O Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região 
(MG), no entanto, reconhe-
ceu à atendente os direitos 
garantidos aos empregados 
da Caixa. Segundo o TRT, 
a isonomia pretendida é ga-
rantida no artigo 7º, inciso 
XXXIV, da Constituição da 
República.

Em 2017, a Lei 
13.429/2017 modificou 
artigos da Lei 6.019/1974 
para autorizar a terceiri-
zação irrestrita, tanto na 
atividade-meio quanto na 

atividade-fim. Além disso, 
em agosto de 2018, o Su-
premo Tribunal Federal, 
por maioria, reconheceu 
a licitude da terceirização 
em todas as etapas do pro-
cesso produtivo. A decisão, 
em recurso extraordinário 
com repercussão geral re-
conhecida, vale para todos 
os processos judiciais ainda 
não julgados que tratem da 
mesma matéria.

Com fundamento nessa 
decisão do STF, a Caixa 
interpôs recurso de revista 
para reformar a condena-
ção. Segundo a argumen-
tação, “conferir direitos e 
vantagens inerentes à cate-
goria dos funcionários ban-
cários da Caixa à autora é 
tratar de forma igual os de-
siguais”. A empresa susten-
tou ainda que a terceirizada 
e os técnicos bancários não 

exercem as mesmas ativi-
dades.

De acordo com o voto 
da relatora, ministra Maria 
Cristina Peduzzi, não há que 
se cogitar fraude na interme-
diação de mão de obra. As-
sim, não caberia a isonomia 
concedida pelo TRT, pois 
não houve contratação irre-
gular.

A ministra afirmou tam-
bém que, ainda que não 
houvesse mudança na le-
gislação, a empregada não 
conseguiu demonstrar que 
exercia funções idênticas às 
dos empregados da Caixa. 
Assim, não seria possível 
conferir isonomia salarial 
por presunção ou com base 
em mera semelhança entre 
as atividades. A decisão foi 
unânime. Com informações 
da Assessoria de Imprensa 
do TST.

Avianca: Anac pode cancelar matrículas de aviões
A 2ª Câmara Reservada 

de Direito Empresarial de 
São Paulo suspendeu, nesta 
segunda-feira, a proibição 
imposta à Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) de 
cancelar matrículas de aero-
naves operadas pela Avian-
ca, companhia aérea em re-
cuperação judicial.

Empresa em recuperação 
judicial poderá ter matrí-
culas de aviões cancelados 
pela Anac com a decisão do 
TJ-SP.

No dia 5 de fevereiro, 
decisão de primeira instân-
cia havia prorrogado até a 
Assembleia Geral de Cre-
dores, que acontecerá na 
primeira quinzena de abril, 
a suspensão de ações judi-
ciais e medidas administra-
tivas, incluindo os pedidos 
de alteração de registro em 
tramitação na Anac, que 
visassem à apreensão de 
aeronaves em posse da re-
cuperanda.

Com a decisão do desem-
bargador Ricardo Negrão, a 
agência volta a poder cance-
lar matrículas de aviões da 
companhia aérea. “Diante 

do que restou apresentado, 
exige-se análise colegiada 
acerca dos fatos trazidos na 
minuta recursal, em espe-
cial, aqueles relacionados à 
relativização dos preceitos 
legais e convencionais so-
bre a matéria”, disse o rela-
tor.

“Neste contexto, pudente 
a atribuição do efeito sus-
pensivo. Portanto, até o jul-
gamento colegiado, a referi-
da decisão agravada perma-
nece suspensa no capítulo 
agravado, permitindo-se à 
Anac exercer integralmen-
te suas atribuições legais”, 
completou o desembarga-
dor.

A Avianca tem dívidas 
que somam quase R$ 500 
milhões. A empresa chegou 
a devolver, em dezembro de 
2019, dois Airbus A330 para 
as empresas de arrendamen-
to. Diante da situação finan-
ceira e da possibilidade de 
não cumprimento do paga-
mento das parcelas referen-
tes ao aluguel de aeronaves, 
a Anac informou que rece-
beu pedido das credoras da 
retirada de aeronaves opera-

das pela empresa do Regis-
tro Aeronáutico Brasileiro 
(Rab).

Atraso

Ainda que traga aborre-
cimentos, o atraso de até 
quatro horas em um voo faz 
parte de complexidade da 
vida moderna. Por isso, a 
companhia aérea não precisa 
indenizar nesses casos.

O entendimento foi apli-
cado pela juíza Wannessa 
Dutra Carlos, do Juizado Es-
pecial Cível do Guará (DF), 
ao negar pedido de indeniza-
ção a um casal que viajava 
de Porto Velho para Brasília, 
com conexão em Manaus.

Como o primeiro voo 
atrasou, o casal foi reacomo-
dado em outro, que saiu três 
horas e 35 minutos depois 
do horário para o qual com-
praram a passagem. Com 
isso, acabaram perdendo a 
conexão. Pediram então que 
a empresa aérea fosse con-
denada a pagar R$ 5 mil de 
indenização para cada um.

Em sua defesa, a empresa 
afirmou que o atraso no refe-

rido trecho se deu em virtude 
do alto tráfego na malha ae-
roviária, mas que reacomo-
dou os autores em voo pró-
ximo ao horário inicialmente 
contratado.

Ao julgar o caso, a juíza 
Wannessa Dutra afirmou que 
a alegação de que o cancela-
mento se deu por excesso de 
tráfego na malha aeroviária, 
embora relevante, não exime 
a companhia de reparar os 
danos causados pelo atraso.

No entanto, complemen-
tou a juíza, o entendimento 
pacífico no Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal é que 
o atraso inferior a quatro ho-
ras é aceitável, não gerando 
o dever de indenizar.

“O atraso de até quatro 
horas, em decorrência de re-
estruturação da malha aérea 
ou impossibilidade de de-
colagem do voo, configura 
atraso tolerável e mero abor-
recimento, em razão da com-
plexidade da vida moderna e 
das imprevisões das relações 
cotidianas, não sendo apto 
para caracterizar danos mo-
rais”, concluiu. Cabe recurso 
da sentença.

CNDL: confiança 
de micros 
alcança  
65,7 pontos

De acordo com levanta-
mento feito pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil), os micro e 
pequenos empresários estão 
mais otimistas com a econo-
mia do país neste início de 
ano. Em janeiro, o Indicador 
de Confiança alcançou 65,7 
pontos, o maior número des-
de maio de 2015, início da 
série histórica.

Na comparação com ja-
neiro do ano passado, a alta 
foi de 20,2% e de 3,9% em 
relação a dezembro. É a sexta 
vez consecutiva que o indica-
dor fica acima dos 50 pontos.

O indicador varia de zero a 
100 pontos, sendo que, acima 
de 50 pontos, reflete a con-
fiança dos empresários com 
a economia.

“Se confirmadas as expec-
tativas ao longo de 2019, a 
confiança poderá se consoli-
dar acima do nível neutro e 
encorajar os micro e peque-
nos empresários a investirem, 
iniciando um ciclo virtuoso 
para a economia. Porém, isso 
dependerá de um ambiente 
político estável para garan-
tir que acordos avancem no 
Congresso Nacional”, disse 
José Cesar da Costa, presi-
dente da CNDL.

STJ fixa entendimento da  
extensão do Reintegra na ZFM

A 1ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça fixou, 
nesta terça-feira que recei-
tas decorrentes de remes-
sas de mercadorias à Zona 
Franca de Manaus (ZFM) 
devem ser equiparadas à 
receitas de exportação e 
computadas na apuração 
de créditos do Regime Es-
pecial de Reintegração de 
Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras 
(Reintegra).

A discussão se baseou 
em decisão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Re-
gião, que garantiu a uma 
empresa o direito à exten-
são do Reintegra às opera-
ções de venda para a Zona 
Franca de Manaus, equipa-
radas às operações de ex-
portação para todos os fins 
fiscais. Com a decisão, a 
Fazenda Nacional recorreu 
ao STJ.

Prevaleceu o entendi-
mento da relatora, ministra 
Regina Helena, que negou 
provimento ao recurso da 
Fazenda Nacional por en-
tender que a natureza jurí-
dica de Zona Franca, para 
efeitos tributários, não faz 
parte do Brasil.

“Esse foi um caso que 
encontrei precedentes que 
julgam a favor do contri-
buinte. Penso que esta in-

terpretação, de se equipa-
rar por conta da zona fran-
ca é constitucional. É uma 
área livre de comércio e 
industrialização da zona 
equivalente a uma expor-
tação”.

Segundo a relatora, o 
artigo 4º do Decreto-lei nº 
288/1967 foi muito claro 
ao estabelecer que para 
todos os efeitos fiscais as 
operações de venda para 
a Zona Franca de Manaus 
se equiparam à exporta-
ções. “Não se pode confe-
rir outra interpretação ao 
dispositivo senão a de que 
a equivalência das opera-
ções às de exportação, para 
todos os efeitos legais, se 
dará por ocasião de sua re-
alização, de maneira que 
se aplicam os benefícios e 
incentivos contemporâne-
os às atividades de venda 
à Zona Franca, sob pena 
inclusive de se desvirtuar 
o intento do Decreto-lei”, 
destacou.

O Reintegra atualmen-
te previsto pela Lei nº 
13.043/14, garante aos 
contribuintes exportadores 
o direito ao aproveitamento 
de créditos calculados so-
bre suas receitas de expor-
tação, os quais poderão ser 
posteriormente ressarcidos 
ou compensados com ou-

tros tributos administrados 
pela Receita Federal do 
Brasil (RFB).

A relatora afirmou ainda 
que o Supremo Tribunal 
Federal possui precedentes 
também equiparando ven-
das à ZFM à exportação, 
entendeu que a discussão 
específica referente à possi-
bilidade desses contribuin-
tes utilizarem o Reintegra 
seria matéria infraconstitu-
cional, não reconhecendo a 
repercussão geral da maté-
ria no RE 102.3434/PR.

Divergência vencida

Na sessão desta terça, 
em voto-vista, o minis-
tro Benedito Gonçalves 
acompanhou divergência já 
aberta anteriormente pelo 
ministro Gurgel de Faria. 
“Existem peculiaridades 
de legislação. No caso do 
Reintegra, o legislador pre-
tendeu mostrar motivos es-
pecíficos, de forma que não 
poderia se aplicar o decreto 
para estender os direitos”, 
disse.

Para o ministro Gurgel 
de Faria, as operações de 
venda para a Zona Franca 
de Manaus não podem ser 
equiparadas às operações 
de exportação para todos 
os fins fiscais.



JPMorgan: ações terão comportamento 
positivo, mas moderado

Os analistas da JPMorgan Asset Management reco-
mendam prudência aos investidores e a adoção de uma 
política monetária mais adaptável, pois o resultado será 
positivo com o alívio das tensões comerciais e expec-
tativas de um crescimento econômico mais moderado. 
A gestora de ativos do grupo norte-americano torna 
público que adotou uma postura de investimento mais 
defensiva, mas que continua buscando encontrar espa-
ços para retornos positivos nas ações mundiais. Esses 
técnicos acreditam que grande parte da subida registada 
no início deste ano, se deve a um ajuste técnico das 
descidas expressivas acumuladas nos últimos meses 
do ano passado. No entanto, após a escalada registada 
neste início de ano, apenas se houver uma confirmação 
de notícias positivas no crescimento econômico é que 
as bolsas poderão prolongar as altas, principalmente se 
a Europa e a China apresentarem uma evolução positiva 
das suas economias, isto pode realimentar maiores re-
tornos nas ações.

A visão dos especialistas da instituição é moderada-
mente otimista para a economia mundial. Os EUA vão 
continuar a crescer por volta de 2%, mas não haverá 
nenhum programa de estímulos orçamental. Apos-
tam que haverá estímulos monetários, baseados que a 
Reserva Federal indicou, em janeiro, uma inversão na 
sua política de subida de taxas de juro, levando os ban-
cos de investimento e as gestoras de ativos a rever as 
suas expectativas para a normalização das taxas. En-
quanto no final do ano a gestora do JPMorgan previa 
quatro subidas de juros em 2019, as previsões apontam 
agora para uma ou duas mexidas nos juros, nos terceiro 
e quarto trimestre do ano. Em relação aos resultados 
empresariais nos EUA, estão prevendo um crescimento 
entre 5% e 7%.

Portugal terá cerveja com aroma de maconha
A Nortada, fabricante portuguesa de cerveja artesanal, 

comunicou à imprensa que, para comemorar seus dois 
anos de atividade, vai lançar a Bob Barley, “a primeira 
aromatizada com flores de cânhamo, uma das variantes 
da cannabis sativa, que tem elevada produção em Por-
tugal”. O lançamento desta edição especial acontecerá 
no próximo sábado, 23 de fevereiro, nas instalações da 
empresa, no Porto, e vai ser acompanhado por um con-
certo dos Soul Rebel, uma banda que presta tributo ao 
cantor jamaicano.

Além das quatro matérias-primas base (água, malte, 
lúpulo e levedura), a Bob Barley foi aromatizada com 
flores de cânhamo. Segundo a fabricante, “o resultado 
é uma cerveja com sabor e aroma distintos, de onde se 
realçam as notas ervais. Tal como todas as cervejas da 
Nortada, a Bob Barley não é filtrada nem pasteurizada, 
para que possa manter intactos tanto o sabor como o 
aroma”. A Nortada não informou se a cerveja deixa o 
consumidor doidão.

Ibovespa se aproxima dos 100 mil pontos
Ibovespa realizou lucros até 1º apoio nos 96.800 pon-

tos e, por enquanto está respeitando esse nível. Mesmo 
que haja a perda do suporte, outros serão encontrados 
em 95.400, 94.500 e 93.400 pontos. O índice retomaria 
força compradora acima de 98.500, projetando objetivo 
em 100 mil.
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COPISEC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 
CNPJ/MF nº 29.845.329/0001-35 - NIRE nº 33.3.0032644-8

Fato Relevante. Mudança de Endereço. A Cia. de capital aberto devidamente regis-
trada na CVM 2457-0, CNPJ 29.845.329/0001-35, (“Cia.”) vem, por meio deste, em 
atendimento ao disposto na Instrução CVM 358, de 3/01/2002, conforme alterada, 
comunicar ao mercado em geral sobre a mudança de endereço na sede da Cia. para 
o seguinte endereço: Av. Rio Branco, 181, sl 710, Centro, Rio de Janeiro/RJ. RJ,
14/02/2019. Haroldo Monteiro da Silva Filho. Diretor de Relações com Investidores.

ALESD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF:21.659.887/0001-02 - NIRE: 33.2.0989555-9

(“Sociedade”)
Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 10:00hs do dia 28/02/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402, 
Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre alteração da sede da Sociedade e 
aumento de capital da Sociedade. Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei 
Federal nº 10.406, de 10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira 
chamada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer 
número. Os Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados 
poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos 
através de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos 
atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente 
com a ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 19/02/2019.

Rafael Pesce - Administrador. Alesd RJ Participações Ltda.

Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:20.909.371/0001-06 - NIRE: 33.2.0867698-5

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 11:00hs do dia 28/02/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 
402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a alteração de sede 
da Sociedade e aumento de capital com a Sociedade. Em obediência ao 
art.1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002), a Assembleia 
de Sócios instala-se, em primeira chamada, com 3/4 (três quartos) do capital 
social e, em segunda, com qualquer número. Os Sócios que não puderem 
comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer representar por 
procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com 
especificação precisa dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento 
deverá ser levado a registro juntamente com a ata da respectiva Assembleia 
de Sócios. Rio de Janeiro, 19/02/2019.

Rafael Pesce - Diretor - Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda.

Itaú Unibanco terá agência em Miami
Banco atuará 
onde vivem 
mais de 250 
mil brasileiros

O Banco Central infor-
mou nesta terça-feira que o 
Itaú Unibanco pediu autori-
zação para abrir uma agên-
cia em Miami, nos Estados 
Unidos. O banco prevê in-
vestir US$ 18 milhões na 
abertura da agência. Mais 
de 250 mil brasileiros vi-
vem atualmente na Flórida. 
A maioria deles, em Mia-
mi e arredores, como Fort 
Lauderlade e Boca Raton.

Presente em 21 países, 
o banco possui cerca de 
5 mil agências no Brasil . 
Em 2014, o Itaú Unibanco 
intensificou sua participa-
ção no mercado bancário 
sul-americano ao adquirir 
o banco chileno CorpBan-
ca por US$ 3,7 bilhões. A 
operação, que criou o Itaú 
CorpBanca, levou o Itaú 
Unibanco para a quarta 
posição entre os maiores 
bancos do Chile em em-
préstimos e permitiu que 
o banco brasileiro ingres-
sasse no mercado de va-
rejo financeiro da Colôm-
bia. Além da América do 
Sul, o banco tem opera-
ções nos Estados Unidos, 
na Europa e na Ásia.

Em novembro de 2018, 
o banco celebrou o 10º ani-
versário da fusão entre Itaú 
e Unibanco, até hoje a maior 
transação do seu tipo na his-

tória do Brasil. Hoje o Itaú 
Unibanco vale mais de R$ 
340 bilhões, mais de três ve-
zes do que a soma das duas 
instituições.

A saúde financeira do 
maior banco privado do 
país segue boa. No quarto 
trimestre de 2018, o lucro 
líquido recorrente foi de 
R$ 6,5 bilhões, um cresci-
mento de 0,4% em relação 
ao trimestre anterior com 
retorno sobre o patrimô-
nio líquido de 21,8%. O 
principal destaque positivo 
foi o crescimento de 6,5% 
da receita de prestação de 
serviços principalmente 
em função das receitas de 
banco de investimento, de 
administração de fundos e 
de cartões de crédito. Os 
crescimentos das carteiras 
de crédito de pessoas físi-
cas e de micro, pequenas e 
médias empresas de 5,7% e 
de 4,9%, respectivamente, 
impulsionaram o aumento 
da margem financeira com 
clientes. Esses efeitos fo-
ram parcialmente compen-
sados pelo aumento sazonal 
das despesas não decorren-
tes de juros e pelo cresci-
mento do custo de crédito 
em função do aumento de 
impairment de tííulos pri-
vados no Banco de Atacado 
no Brasil.

O Itaú Unibanco remu-
nera os acionistas por meio 
de pagamentos mensais e 
complementares de Divi-
dendos & Juros sobre Capi-
tal Próprio (JCP). Em 2018 
o banco pagou ou provisio-
nou R$ 6,0 bilhões. “Des-
tacamos no Patrimônio Lí-

Reforma da Previdência
Em uma apresentação 

para jornalistas nesta terça-
feira, o economista chefe do 
Itaú, Mário Mesquita, falou 
sobre as expectativas em re-
lação a  proposta de reforma 
da Previdência. O economis-
ta espera que esta seja apro-
vada pelo Congresso no fim 
do segundo semestre e gere 
uma economia próxima de 
R$ 550 bilhões em dez anos.

 “O número não é ruim, 
não”, expressou Mesquita. 
Como medida de compara-
ção, apenas as mudanças na 
idade mínima e transição ge-
rariam economia de R$ 462 
bilhões em dez anos.

Segundo o economista, a 
expectativa é que a proposta 
passe pela Câmara em agosto 
e, no Senado, entre outubro e 
novembro. Na avaliação dele, 
fatores como a exoneração do 
secretário-geral da Presidên-
cia, Gustavo Bebianno, não 
prejudicam o encaminhamen-
to da proposta. 

“Aprovar vai ser um pro-
cesso de vários meses. O epi-
sódio de curto prazo não deve 
ter efeito tão prolongado”, 
disse ele, ao ressaltar que Bol-
sonaro tem a popularidade e a 
identificação ideológica com 
Congresso a seu favor —mas 
ainda desenvolve capacidade 
de articulação.

Na avaliação do banco, a 
estratégia do governo será 

enviar primeiramente uma 
proposta mais robusta por-
que sabe que ela será desi-
dratada pelo Congresso. 

Entre os pontos que cor-
rem riscos de serem altera-
dos estão, por exemplo, a es-
perada nova regra de acesso 
ao BPC (benefício aos mais 
pobres e deficientes) e uma 
possível paridade entre apo-
sentadoria urbana e rural. 

O Itaú também conta com 
a possibilidade de ter alguma 
mudança adicional tanto na 
idade mínima quanto no tem-
po de transição já sugeridos. E 
não inclui na conta eventual 
mudança de regra nas aposen-
tadorias estaduais.

Sem a aprovação da pro-
posta da equipe de Bolsona-
ro, Mesquita lembrou que 
a desvinculação do Orça-
mento pode ser colocada na 
mesa, como já disse o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes. Para o Itaú, a equipe 
econômica poderia até mes-
mo reapresentar a proposta 
de Michel Temer. 

Aprovada a reforma, disse 
Mesquita, ela não será sufi-
ciente, porém, para o proces-
so de ajuste fiscal, que ainda 
dependerá de novas regras 
para reajustes dos servido-
res, nova regra do mínimo, 
retomada do crescimento e, 
talvez, “algum aumento de 
imposto.”

quido R$ 16,4 bilhões em 
Dividendos & JCP líquidos 
de impostos, totalizando 
R$ 22,4 bilhões”, cita o ba-
lanço do 4° trimestre.

Sobre o mercado inter-

no, recentemente o banco 
revisou para baixo a pre-
visão de crescimento do 
país em 2019, para 2%. 
Para a Selic, a previsão é 
de estabilidade este ano. 

Lucro de 2018 do HSBC decepciona o mercado
Desaceleração no 
crescimento dos 
mercados da China 
e Reino Unido

O HSBC, o maior banco 
europeu, comunicou nesta 
terça-feira que poderá adiar 
alguns investimentos que 
haviam sido programados 
para este ano. Isso porque 
o banco apresentou lucro 
abaixo do estimado no ano 
passado. Segundo o balanço, 
o lucro antes dos impostos 
chegou a US$ 19,9 bilhões 
em 2018, contra US$ 17,2 
bilhões no ano anterior, mas 
abaixo de uma estimativa 
média de US$ 22 bilhões, 
segundo dados do Refinitiv 
baseados em previsões de 17 
analistas. O HSBC atribui 

o resultado à desaceleração 
do crescimento de seus dois 
mercados domésticos, China 
e Reino Unido.

O que é concreto é que as 
ações do banco caíram 3% e 
os analistas diminuíram suas 
projeções de resultado do 
grupo, uma vez que o HSBC 
reportou uma queda na re-
ceita do quarto trimestre em 
meio a um recuo nos merca-
dos de ações.

No final de seu primeiro 
ano no cargo, o presidente-
executivo, John Flint, disse 
que o HSBC pode ter que 
adiar os planos de investi-
mento para evitar não cum-
prir pelo segundo ano conse-
cutivo uma meta relacionada 
a monitoramento do cres-
cimento de receitas de um 
banco em relação aos custos, 
mecanismo conhecido como 
“positive jaws”.

“Seremos pró-ativos na 
gestão de custos e inves-

timentos para enfrentar os 
riscos de crescimento de re-
ceita quando necessário, mas 
não tomaremos decisões de 
curto prazo que prejudiquem 
os interesses de longo prazo 
da empresa”, disse Flint, de-
pois que o HSBC divulgou 
um aumento menor que o 
esperado, de 16%, no lucro 
antes de impostos de 2018.

Em junho, Flint disse à 
Reuters que o HSBC investi-
ria de US$ 15 bilhões a US$ 
17 bilhões em três anos em 
áreas como tecnologia e na 
China, mantendo a lucrati-
vidade e pouco alterando as 
metas de dividendos. O ban-
co disse que não conseguiu 
atingir números positivos 
em 2018 devido à fraqueza 
dos mercados no quarto tri-
mestre.

Os comentários de Flint 
ocorrem em um momento 
em que a desaceleração 
econômica na China desa-

fia a estratégia do HSBC 
de investir mais recursos 
na Ásia, onde já obtém 
quase 90 por cento de seus 
resultados.

O crescimento econômi-
co da China desacelerou 
para 6,6% em 2018, o mais 
fraco em 28 anos, pressio-
nado pelo aumento dos cus-
tos dos empréstimos e pela 
repressão aos empréstimos 
mais arriscados que frustra-
ram as empresas privadas 
de capital e sufocaram os 
investimentos.

A pressão sobre a segunda 
maior economia do mundo 
pode aumentar se Pequim e 
Washington não chegarem a 
um acordo em breve para en-
cerrar sua disputa comercial 
que já dura um ano, o que 
está cobrando um pedágio 
cada vez maior em econo-
mias baseadas na exportação 
da Ásia para a Europa.

BNDES avalia apoio técnico para 
privatizar empresas gaúchas

O presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), Joaquim Levy, e 
equipe da Área de Deses-
tatização e Estruturação de 
Projetos se reuniram, nesta 
terça-feira, na sede do ban-
co, no Rio, com comitiva 
do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, lidera-
da pelo governador Eduar-
do Leite.

Na pauta, as possibilida-
des de suporte técnico do 
banco para a estruturação de 
operações de desestatização 
de empresas públicas e na 
elaboração de modelagens 
de parcerias público-priva-
das (PPPs). Participaram do
encontro as diretoras do BN-
DES, Eliane Lustosa (Inves-
timento) e Karla Bertocco 
(Governos e Infraestrutura), 

Também presente no en-
contro, o chefe do Depar-

tamento de Desestatização 
e Estruturação de Projetos 
Estaduais do BNDES, Gui-
lherme Albuquerque, de-
talhou como o banco tem 
prestado o serviço para 
outros estados: “A partir 
de uma abordagem de diag-
nóstico, em que fazemos 
uma análise jurídica, va-
mos a campo fazer o mape-
amento de ativos e o levan-
tamento de investimentos 
para discutir possíveis mo-
delos de desestatização”.

Joaquim Levy solicitou 
a equipe do governo do RS 
a pensar oportunidades de 
uma agenda de transforma-
ção para a entrega de servi-
ços públicos do Estado com 
uso de tecnologia. Segundo 
ele, muitos Estados passam 
por um processo de transi-
ção demográfica com gran-
des impactos na transição da 
força de trabalho.

China trocará letras do banco  
central para apoiar bônus perpétuos

O chefe do departamen-
to de política monetária do 
Banco Popular da China 
(BPC), Sun Guofeng, anun-
ciou nesta terça-feira que o 
país conduzirá em breve sua 
primeira operação de troca 
de letras do banco central 
(CBS, em inglês) para apoiar 
a emissão de bônus perpétu-
os por bancos comerciais.

Sun revelou em uma cole-
tiva de imprensa que o banco 
central cobrará tarifas sobre 
CBS com base em taxas de 
mercado, informou a agên-
cia Xinhua.

De acordo com Pan Gon-
gsheng, vice-presidente do 
BPC, o mecanismo de CBS 
permite aos negociantes pri-
mários trocarem os bônus 
perpétuos que possuem por 
letras do banco central, pro-
movendo eficazmente a li-
quidez no mercado de bônus 
perpétuos.

Pan esclarece que o meca-
nismo não é a versão chinesa 

de flexibilização quantitativa, 
e tem um impacto neutro na 
liquidez no sistema bancário.

Os bônus perpétuos são 
valores de renda fixa sem 
data de maturidade e não são 
resgatáveis, mas pagam um 
fluxo estável de interesses 
para sempre. A ferramen-
ta é frequentemente usada 
para completar fundos aos 
bancos comerciais, por isso 
tem melhor capacidade de 
financiamento para apoiar a 
economia real, segundo Pan.

Em janeiro, o Banco Po-
pular da China emitiu os 
primeiros bônus perpétuos 
por um banco chinês. Houve 
subscrições em excesso por 
investidores, incluindo em-
presas nacionais de seguros 
e de valores e algumas insti-
tuições estrangeiras. Alguns 
outros bancos estão ativa-
mente preparando-se para a 
emissão de bônus perpétuos 
para completar seus fundos, 
revela Pan.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA 
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e 
Similares do Município do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA todos os integrantes das categorias de hotéis 
restaurantes, bares e similares, associados e não associados, que 
mantém relação de emprego com as empresas do comércio de Hotéis, 
Motéis, Hostel, Restaurantes, Comida a Quilo, Bares, Churrascarias, 
Lanchonetes, Botequins, Casa de Chá, Sorveterias, Cafés, Pensões, 
Hospedarias, Pousadas, todos os meios de hospedagens, Quiosques, 
Pizzarias, Pastelarias, gastronomia em geral e similares, estabelecidas no 
Município do Rio de Janeiro-RJ, a PARTICIPAREM da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, a qual realizar-se-á no próximo dia 28/02/2019 (vinte 
e oito de fevereiro do corrente ano) às 14:00 horas, na sede da e Rua 
do Senado, n.264 - Centro - Rio de Janeiro-RJ, telefone (21) 2221.6007 
e-mail contato@sindicatohoteleirorj.com.br , para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da 
Assembleia anterior; 2) Apresentação, discussão e deliberação da proposta 
de concessão ou não de autorização para o desconto e recolhimento da 
contribuição sindical de toda a categoria profissional(associados ou não), 
servindo a deliberação da assembleia geral extraordinária, na hipótese 
de sua aprovação, como prévia e expressa autorização ao desconto da 
contribuição sindical na folha de pagamento de todos os empregados da 
categoria profissional na base territorial, em favor do sindicato e demais 
credores/beneficiários indicados no artigo 589 da CLT, caput, c.c. o inciso 
II, alínea "a" até "e"; 3) Autorização para a Diretoria do Sindicato profissional 
notificar todas as empresas da categoria econômica, comunicando a 
expressa autorização para o desconto da contribuição sindical e recolhimento 
a seu favor de todos os integrantes da categoria que mantenham contrato de 
trabalho na base territorial, caso a proposta seja aprovada, notificação essa 
que será inserida no bojo dos próprios Editais que serão publicados na forma 
do artigo 605 da CLT. O item 1 será votado. por aclamação e os itens 02 e 
03 serão votados por escrutinio secreto. Em conformidade com o artigo 106 
do Estatuto Social do sindicato, o quorum para instalação, funcionamento e 
validade da Assembleia será o da maioria absoluta dos votos associados e 
não-associados, em primeira convocação, e de qualquer número de sócios 
e não sócios presentes, em segunda convocação uma hora após o horário 
marcado, ou seja, as 15:00 horas, no mesmo dia e local. Os sócios serão 
identificados pela carteira social onde conste o número da matrícula no 
sindicato; os não-sócios deverão exibir a CTPS onde conste o contrato de 
trabalho em qualquer empresa da base territorial do sindicato cuja atividade 
econômica esteja dentro do âmbito de sua representação. Afixe-se no 
quadro de Avisos do sindicato e publique-se na forma estatutária.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019. 
RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA 

PRESIDENTE

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

COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS GRAJAU TAXI LTDA
CNPJ: 08.096.937/0001-14   NIRE: 33.4.0004729-0 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Motoristas Autônomos Grajaú Táxi Ltda, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social de conformidade 
com o Conselho de Administração, convoca os seus 27 (vinte e sete) 
cooperados em dia com suas obrigações sociais, para a AGO a ser realizada 
no dia 07 de Março de 2019, sito a Rua Marechal Jofre, 73 – Casa 6 Apto. 
101 – Grajaú – Rio de Janeiro – RJ, com a 1ª convocação às 08:00 h com 
a presença de 2/3 dos cooperados, em 2ª convocação às 09:00h com a 
presença de metade mais um dos cooperados e 3ª e ultima convocação 
às 10:00h com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em dia com 
suas obrigações sociais; para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I- Eleição para Conselho de Administração; II- Eleição para Conselho 
Fiscal; III- Eleição para Conselho de Ética e Disciplina. Rio de Janeiro, 18 de 
Fevereiro de 2019. Gilberto Couto de Oliveira - Presidente.

Investidores voltam a denunciar  
negócio Embraer e Boeing 
Abradin já abriu 
ação civil pública 
contra a venda 
por US$ 5,3 bi e 
não por US$ 15 bi

A novela envolvendo as 
negociações entre a Embraer 
e a Boeing segue fazendo eco. 
Enquanto o governo se mostra 
favorável, os acionistas mino-
ritários fazem cada vez mais 
críticas ao processo. A próxi-
ma assembleia de acionistas 
da Embraer está marcada para 
a próxima terça-feira (26).

Após abrir em janeiro uma 
ação civil pública junto ao 
Tribunal Regional Federal da 
3ª Região contra a operação 
entre as duas empresas, a As-
sociação Brasileira de Investi-
dores (Abradin) enviou uma 
notícia crime ao Ministério 
Público Federal de São Paulo, 
na segunda-feira, denuncian-
do irregularidades que teriam 
sido cometidas pelo conselho 
de administração da fabrican-
te brasileira na aprovação da 
venda do controle da divisão 
de aviação comercial.

Desde o início da negocia-
ção entre as duas fabricantes, 
a Abradin tem discordado de 
como o processo tem sido 
conduzido. Conforme no-
ticiou a Reuters, a solicita-
ção da associação aconteceu 
depois que a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
decidiu abrir neste mês in-
vestigação para avaliar se a 
administração da Embraer 
levou investidores a erro, em 
um caso que busca apurar se 
o diretor financeiro e de re-
lações com investidores da 
companhia, Nelson Krahen-
buhl Salgado, teria divulga-
do informações incompletas 
sobre o negócio. 

Segundo o presidente da 
Abradin, Aurelio Valporto, 
a venda da divisão comer-
cial da Embraer, a principal 
geradora de recursos para a 
empresa, não pode prosse-
guir como está. “Há crimes 
de toda a sorte ali e total 
desrespeito à Lei das Socie-
dades Anônimas”. A agên-
cia Reuters informou que a 
entidade acusa os membros 
do conselho da Embraer de 
práticas de crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacio-
nal, contra a Fé Pública e a 
Economia Popular. O novo 
governo aprovou a transação 

em janeiro, ao decidir não se 
opor ao andamento do negó-
cio, apesar de a União deter 
direito de veto em decisões 
estratégicas da companhia. 

A Abradin entende que 
para ficar com 80% da divi-
são comercial da Embraer, 
a Boeing deveria fazer uma 
oferta de US$ 15 bilhões a 
todos os acionistas da fabri-
cante brasileira. O cálculo 
é feito a partir de cláusulas 
do estatuto da Embraer, que 
garante aos acionistas mino-
ritários uma OPA no caso de 
venda de pelo menos 35% 
do capital da empresa.

Lembrando que o acor-
do entre Boeing e Embraer 
avaliou a divisão em US$ 
5,3 bilhões, mas a Abradin 
afirma no documento envia-
do ao MPF que não houve 
divulgação aos investidores 
sobre os métodos que foram 
usados pelas empresas para 
chegarem a este número.

A Abradin também afirma 
que o documento que tor-
nou pública a autorização do 
conselho de administração 
da Embraer para a empresa 
negociar com a Boeing  te-
ria sido  falsificado, uma vez 
que foi datado de 5 de julho 
do ano passado, mas produ-
zido um dia antes.

Para Fitch, ratings da Vale 
permanecem os mesmos 
Agência tinha 
rebaixado em dois 
graus avaliação  
da mineradora

A Fitch expressou nesta 
terça-feira que as classifi-
cações (ratings) do grau de 
investimento da mineradora 
Vale permanecem iguais. Se-
gundo a agência, os ratings 
permanecem sob vários ce-
nários, mesmo diante de in-
certezas e cortes de produção 
gerados pelo desastre em Bru-
madinho (MG). “Se apoiam 
em seus fortes demonstrativos 
financeiros, em sua adequada 
liquidez e em sua forte capa-
cidade de geração de fluxo de 
caixa operacional, apesar dos 
volumes de produção mais 
baixos”, destacou a Fitch em 
seu site.

Lembrando que a Fitch 
rebaixou a Vale em 28 de 
janeiro em dois graus - para 
“BBB-“, de “BBB+”, e colo-
cou os ratings em observa-
ção negativa, após o colap-
so da barragem da mina de 
Córrego do Feijão em 25 de 
janeiro, que vitimou mais de 

300 pessoas, entre mortos e 
desaparecidos.

 “Os ratings da Vale contam 
com a elevada flexibilidade 
de seus indicadores de crédi-
to, considerando os gatilhos 
estabelecidos para os ratings 
‘BBB-‘ da companhia que 
resultariam em uma ação de 
rating negativa, após o aciden-
te na barragem de rejeitos de 
Brumadinho: índice dívida lí-
quida/Ebitda acima de 3,0 ve-
zes e dívida total/Ebitda acima 
de 3,5 vezes, respectivamen-
te”, disse Phillip Wrenn, ana-
lista sênior da Fitch.

A agência ressaltou que 
a colocação dos ratings em 
observação negativa “refle-
te a dificuldade de identifi-
car e mensurar os passivos 
contingentes desconhecidos, 
devido aos elevados riscos 
legais e regulatórios”.No 
relatório, a Fitch elaborou 
três cenários para ilustrar o 
efeito, nos indicadores de 
crédito da Vale, da perda de 
volumes, do aumento dos 
investimentos e das multas 
elevadas e das despesas com 
indenizações.

Importância da mineradora

A Fitch disse ainda que a 
mineradora, maior produtora 

global de minério de ferro, é 
fundamental para o equilí-
brio do mercado transoceâni-
co da commodity; “portanto, 
um aumento expressivo de 
preços pode ocorrer, como 
reflexo da diminuição da 
produção da empresa”.

Com isso, destacou a 
agência, a geração de fluxo 
de caixa permanece robus-
ta, mesmo com os volumes 
de produção mais baixos e 
investimentos elevados, em 
decorrência do aumento dos 
preços do minério de ferro, 
aliado às atividades de mi-
neração de baixo custo da 
companhia.

“As saídas de caixa po-
dem ser substanciais, mas 
administráveis dentro da 
categoria de rating ‘BBB-‘ 
(BBB menos), em face de 
diversos cenários”, avaliou 
a Fitch.

Conforme citado pela 
Reuters, na semana passada, 
o banco de investimento Itaú 
BBA afirmou que as perdas 
financeiras da Vale com a 
paralisação de várias minas 
após o desastre de Bruma-
dinho poderão ser compen-
sadas pela alta dos preços 
globais de minério de ferro 
devido ao provável corte de 
oferta da commodity.




