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Os principais pontos da reforma
* Idade mínima

62 anos para mulheres e 65 
anos para homens, com contri-
buição mínima de 20 anos. Atual-
mente, aposentadoria por idade é 
60 anos para mulheres e 65 anos 
para os homens, com contribuição 
mínima de 15 anos. Não haverá 
mais aposentadoria por tempo de 
contribuição.
* Aposentadoria integral

Para aposentar-se com 100% 
da média do salário de contri-
buição, o trabalhador precisará 
contribuir por 40 anos. A nova 
fórmula de cálculo do benefício 
substituirá o fator previdenciário, 
usado atualmente no cálculo das 
aposentadorias do INSS.

Pelas novas regras, o traba-
lhador com 20 anos de contri-
buição começará recebendo 60% 
da média das contribuições, com 
a proporção subindo dois pontos 
percentuais a cada ano até atingir 
100% com 40 anos de contribui-
ção. Caso o empregado trabalhe 
por mais de 40 anos, receberá 
mais de 100% do salário de bene-
fício, algo vetado atualmente.
* Aposentadoria rural

Também houve mudança na 
aposentadoria rural: 60 anos tanto 

para homens quanto para mulhe-
res, com contribuição de 20 anos. 
A regra atual é 55 anos para mu-
lheres e 60 anos para os homens, 
com tempo mínimo de atividade 
rural de 15 anos. 
* Aposentadoria parlamentar

Os futuros parlamentares – em 
nível federal, estadual e munici-
pal – passarão para o INSS caso a 
reforma da Previdência seja apro-
vada. Haverá uma regra de transi-
ção para os parlamentares atuais.
* Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC)

A partir dos 60 anos, os idosos 
receberão R$ 400 de BPC. A par-
tir de 70 anos, o valor sobe para 
um salário mínimo.
* Regime de capitalização

Os trabalhadores que ingres-
sarem no mercado de trabalho 
após a aprovação da reforma da 
Previdência poderão aderir a um 
regime de capitalização. Por esse 
sistema, será garantido o salário 
mínimo, por meio de um fundo 
solidário. O trabalhador poderá 
escolher livremente a entidade de 
previdência, pública ou privada, e 
a modalidade de gestão de reser-
vas, com possibilidade de porta-
bilidade.

Discurso fake para
desmontar a Previdência
Governador alerta 
que proposta permite 
mudar sistema a 
qualquer momento

Para justificar o fim do sistema 
público de aposentadoria e pensão, 
o Governo Bolsonaro e sua equipe 
econômica apelam para dados du-
vidosos, como considerar evolução 
do gasto de pessoal entre períodos 
de expansão e estagnação econô-
mica, critica o economista Marcio 
Pochmann.

“No meio do terrorismo adotado 
pelo governo para reduzir direitos 
sociais e trabalhistas, segue a dica 
patronal de que se cair o custo de 
contratar, empresa cria empre-

go. Em geral, patrão não contra-
ta porque a mão de obra é barata, 
mas quando há demanda para seus 
produtos e serviços”, afirmou o 
ex-presidente do Ipea por meio do 
Twitter.

O economista Ranulfo Vidigal, 
do Conselho Editorial do MONI-
TOR MERCANTIL, explica que 
isolar o gasto da Previdência e 
compará-lo com apenas uma única 
fonte de receita – quando existem 
muito mais fontes de recursos para 
tal – e ignorar o processo recessivo 
e o desemprego como fatores bási-
cos é “cometer o erro de ignorar os 
dispositivos constitucionais com o 
objetivo de enviesar o cálculo para 
que se chegue a uma situação de-
ficitária que é tecnicamente incor-
reta”.

“Pior é que, desse falso discurso, 
chega-se a avaliações catastrofistas 
e propostas restritivas de direitos e 

privatizantes”, analisa Ranulfo, em 
artigo na página 2.

O governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB), criticou en-
faticamente a proposta de reforma 
apresentada nesta quarta-feira. A 
reforma acabará com a vinculação 
da aposentadoria com o salário mí-
nimo, o que pode fazer com que 
idosos recebam, por exemplo, um 
benefício de apenas R$ 400.

“Há uma desconstitucionali-
zação da Previdência, ou seja, no 
futuro, por uma mera lei comple-
mentar, todas as regras vão poder 
ser revistas. No futuro, será possí-
vel alterar todas as regras por mero 
quórum de maioria absoluta. Isso 
é insegurança jurídica”, afirmou. 
“Tudo que está sendo anunciado 
é provisório. Pelo texto, uma lei 
complementar pode mudar tudo, é 
algo inusitado”, alerta o governa-
dor maranhense. Página 3

Aposentado  
que voltar a 
trabalhar não  
terá FGTS

Os empregados aposentados 
que voltarem a trabalhar não terão 
o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) recolhido pelo 
empregador. A mudança consta da 
proposta de reforma da Previdência 
enviada ao Congresso Nacional.

O texto também estabelece que o 
aposentado deixará de receber a multa 
de 40% do FGTS em caso de demis-
são. Esses dois pontos foram incluídos 
na proposta de emenda à Constitui-
ção e precisam ser aprovados por três 
quintos da Câmara dos Deputados e 
do Senado em dois turnos.

Segundo o secretário de Previ-
dência da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Leonardo Rolim, 
o governo quer mudar as regras por 
entender que o empregado aposen-
tado já está protegido pela Previ-
dência Social.

Em relação às contratações an-
teriores à promulgação da reforma 
da Previdência, o aposentado de-
mitido poderá sacar os depósitos 
dos empregados no Fundo de Ga-
rantia, mas sem a multa de 40%. 
Para empregos futuros, no entanto, 
o aposentado não terá mais direito 
ao FGTS.

Dino critica desvinculação com o salário mínimo

Valter Campanato /ABr

Sanções dos EUA  
ceifam 3 milhões de 
empregos da Venezuela

O Centro Estratégico Latino-
Americano de Geopolítica (Celag) 
publicou, este mês, um relatório 
no qual aponta as consequências 
do embargo econômico aplicado à 
Venezuela pelos Estados Unidos e 
países aliados no período 2013 a 
2017.

Segundo Guillermo Oglieti, sub-
diretor do Celag, o resultado apre-
sentado no relatório mostra que “o 
principal prejudicado pelas sanções 
à Venezuela não é o governo vene-
zuelano, mas, lamentavelmente, o 
povo venezuelano”. 

Após a morte do então presi-
dente Hugo Chávez, em 2013, o 
país sofreu uma queda de apro-
ximadamente US$ 22 bilhões em 
investimentos anuais. “A reversão 
do financiamento é o equivalente 
a lançar bombas na infraestrutura 
produtiva do país, incluindo a pe-
troleira”, afirma o relatório.

Durante os cinco anos abarca-
dos pelo estudo, as sanções contra 
a Venezuela causaram um prejuízo 
de US$ 350 bilhões ao país. Em ter-
mos comparativos, isso equivale a 

um ano e meio de paralisação em 
toda a produção venezuelana.

Entre as consequências aponta-
das pelo estudo, está o fechamento 
de cerca de 3 milhões de postos de 
trabalho, o que significa que 24% 
da população ativa do país foi pre-
judicada pelos bloqueios norte-
americanos.

O relatório também leva em con-
ta a drástica queda nos preços do 
petróleo entre 2015 e 2016, mas 
conclui que em um cenário onde 
houvesse somente a diminuição no 
preço das commodities, sem o em-
bargo, apenas 10% dos empregos 
seriam afetados, o equivalente a 
cerca de 1,2 milhão de postos.

A vice-presidente da Venezue-
la, Delcy Rodríguez, anunciou 
nesta quarta-feira a suspensão de 
voos e o fechamento das fronteiras 
marítima e aérea com as ilhas de 
Curaçao, Aruba e Bonaire, frente 
ao que classificou como “ameaças 
intervencionistas” que o país sul-
americano atravessa. Segundo ela, 
a medida permanecerá por tempo 
indefinido.

Japão amarga o maior déficit 
na balança em cinco anos

O Japão registrou em janeiro o 
maior déficit comercial em quase 
cinco anos, ampliando sua sequ-
ência de contas no vermelho pelo 
quarto mês consecutivo, ao mesmo 
tempo em que as exportações para 
a China diminuem.

Os números divulgados nesta 
quarta-feira pelo Ministério das 
Finanças mostram o déficit para o 
mês de US$ 12,7 bilhões.

Exportações para todos os merca-
dos caíram 8,4% em relação ao mes-
mo período do ano anterior, princi-
palmente devido a uma queda nas 
vendas de navios e maquinário para 
produção de semicondutores. As 

importações caíram 0,6% por conta 
da queda nos preços do petróleo.

As exportações para a China ti-
veram recuo de 17,4%. Autorida-
des do governo disseram que isso 
pode ser resultado da desaceleração 
econômica chinesa, e afirmam que 
o feriado do Ano Novo chinês tam-
bém pode ter afetado a demanda.

Por outro lado, o superávit do Ja-
pão com os Estados Unidos aumen-
tou pela primeira vez em sete meses, 
crescendo 5,1% em relação ao ano 
anterior. Exportações de veículos 
para os EUA aumentaram 13%. As 
informações são da NHK, emissora 
pública de televisão do Japão.

Procuradores da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro encon-
traram 17 mil caixas com documentos que trazem mais informações 
sobre o esquema de pagamento de propinas durante a gestão do ex-

governador Sérgio Cabaral. As caixas estavam em um depósito na Pavuna, 
Zona Norte do Rio, e pertenciam à transportadora de valores Trans Expert, 
que de acordo com o Ministério Público Federal, funcionava como “banco 
paralelo” para movimentar o dinheiro do esquema de corrupção.
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No início do século pas-
sado, o Exército brasileiro, 
visando a sua modernização, 
mandou tenentes e capitães 
fazerem estágio no Exército 
Imperial Alemão. Assim, fo-
ram enviadas três turmas de 
brasileiros, em 1905, 1908 e 
1910.

Estes jovens oficiais, ao 
voltarem, receberam a alcu-
nha de “jovens turcos”, por-
que militares turcos, que ti-
nham feito o mesmo estágio 
no Exército Alemão, ao che-
garem ao seu país, fizeram 
um movimento de oposição 
ao sultanato, que acabou por 
resultar na proclamação da 
República em 1923. Nossos 
estagiários, ao retornarem, 
buscaram introduzir con-
ceitos lá adquiridos. Todos 
carregavam o sentimento 
de brasilidade, pois queriam 
fazer algo pelo Brasil e pelo 
povo brasileiro (Luna, Cris-
tina, artigo “A Defesa Na-
cional”, https://cpdoc.fgv.br/
sites/default/files/verbetes/
primeira-republica/DEFE-
SA%20NACIONAL,%20A.
pdf)

Três deles – Bertoldo 
Klinger, Estêvão Leitão de 
Carvalho e César Augusto 
Parga Rodrigues – foram 
os idealizadores da revista 
A Defesa Nacional. de teor 
técnico e militar, capaz de 
contribuir para a formação 
do oficialato brasileiro. Ela 
realmente influenciou gera-
ções do nosso Exército, in-
clusive sob o ponto de vista 
político.

O objetivo e a orienta-
ção dos fundadores desta 
revista era o de “lutar pelo 
soerguimento do Exército, 
pela defesa nacional, pelo 
desenvolvimento do país e 
pela formação de uma na-
ção moderna e militarizada, 
nos moldes das nações euro-
peias, em especial a Alema-
nha.” (Luna, Cristina, artigo 
citado)

Na primeira metade do 
século passado, o coronel 
Mario Travassos e o general 
Pedro Aurélio de Góis Mon-
teiro se projetaram como 
formuladores de propostas 
para o Exército brasileiro. 
O coronel Mario Travassos, 
aplicando ensinamentos ge-
opolíticos em suas análises, 
conseguiu influenciar os 
seus pares. Ele foi colabo-
rador da revista A Defesa 

Nacional desde a sua fun-
dação, chegando ao posto 
de redator-secretário. (Viei-
ra, Ricardo, dissertação de 
Mestrado “Lembrai-vos da 
Guerra: Ameaça Geopolíti-
ca, Organização do Estado 
e Desenvolvimento Econô-
mico no Pensamento Militar 
Brasileiro (1913–1964)”, 
apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Eco-
nomia Política Internacio-
nal – PEPI da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ, 2013)

O general Góis Monteiro 
formou uma visão racional 
sobre o sistema internacio-
nal e considerou essa visão 
como central para o enten-
dimento da participação do 
Exército na política nacio-
nal. Para ele, a paz universal 
é um mito. A preocupação 
com a defesa e a prepara-
ção para a guerra dominam 
o modo como as nações 
conduzem a política exte-
rior, o que, inclusive, orien-
ta a diplomacia. A guerra e 
a preparação para ela não 
são resultado apenas das 
preocupações de defesa das 
potências, mas também do 
expansionismo inato delas. 
(Vieira, Ricardo, publica-
ção citada) [Esta afirmação 
é questionável, pois nega a 
possibilidade de um país ter 
Forças Armadas bem equi-
padas tecnologicamente e 
treinadas, sem ter intenções 
expansionistas].

Para o general Góis Mon-
teiro, o intervalo entre os 
conflitos armados passou a 
ser dominado pelas lutas in-
testinas, que visam bloquear 
as iniciativas da nação com 
o objetivo de se organizar e 
se fortalecer e, assim, deixá-
la à mercê do imperialismo. 
(Vieira, Ricardo, publicação 
citada)

O general Júlio Caetano 
Horta Barbosa, presidente 
do Conselho Nacional do 
Petróleo, em conferência no 
Clube Militar, no dia 30 de 
julho de 1947, disse: “Pes-
quisa, lavra e refinação (de 
petróleo), constituem as par-
tes de um todo, cuja posse 
assegura poder econômico 
e poder político. Petróleo é 
bem de uso coletivo, criador 
de riqueza. Não é admissível 
conferir a terceiros o exer-
cício de uma atividade que 
se confunde com a própria 

soberania nacional. Só o Es-
tado tem qualidades para ex-
plorá-lo, em nome e no inte-
resse dos mais altos ideais de 
um Povo.” (Miranda, Maria 
Augusta Tibiriçá, O Petróleo 
é Nosso, editora Ipsis, 2004)

O general Júlio Caetano 
Horta Barbosa, presidente 
do Conselho Nacional do 
Petróleo, em conferência no 
Clube Militar, no dia 6 de 
agosto de 1947, disse: “A 
política do petróleo adotada 
pelo Brasil orientou-se no 
sentido de satisfazer do me-
lhor modo aos imperativos 
da defesa nacional – militar e 
econômica. A legislação cor-
respondente foi reclamada, 
em fevereiro de 1938, pelo 
Estado-Maior do Exército, 
chefiado pelo General Pedro 
Aurélio de Góes Monteiro, 
sob a alegação da necessi-
dade de salvaguardar nossa 
soberania. Propôs o órgão 
militar a nacionalização da 
indústria do óleo cru, ou o 
seu monopólio pelo Estado.” 
(Miranda, Maria Augusta Ti-
biriçá, obra citada)

O general Raimundo 
Sampaio, em artigo na pu-
blicação Emancipação, de 
2/2/1949, escreveu: “Nesta 
ordem de ideias, objetivan-
do a proteção geral de nos-
sos recursos naturais, pa-
rece oportuno, que ao lado 
da campanha em curso, da 
defesa do petróleo, seja em-
preendida, desde já, uma 
ação sistemática no sentido 
de preservar do perigo de 
exaustão não só as jazidas de 
minérios radioativos em ge-
ral, como, principalmente, as 
dos minérios uraníferos e to-
ríferos, cuja exportação sem 
o mínimo controle técnico se 
vem realizando, com ampla 
liberdade, já há vários anos.” 
(Miranda, Maria Augusta Ti-
biriçá, obra citada)

O general José Pessoa, co-

mandante da Escola Militar 
do Realengo, disse: “É crime 
de lesa-pátria, um atentado e 
uma ameaça à existência na-
cional, diante dos exemplos 
desastrosos de outros países, 
entregar aos trustes [A pala-
vra “truste”, pelo dicionário 
Priberam, equivale a “agru-
pamento de empresas para 
dominar o mercado e dimi-
nuir a concorrência. Nos dias 
atuais, para este significado, 
é usada a palavra “cartel”] 
estrangeiros a exploração e 
o aproveitamento da riqueza 
petrolífera do Brasil.” (Mi-
randa, Maria Augusta Tibiri-
çá, obra citada)

O general Arthur Carnaú-
ba, presidente da Associação 
Brasileira de Defesa dos Di-
reitos do Homem, em artigo 
intitulado “Em Defesa da Li-
berdade”, escreveu: “Defen-
damos os princípios liberais 
da nossa carta política, que 
são os mesmos que figuram 
na ‘Declaração Universal 
dos Direitos do Homem’, 
adotada e proclamada, em 
10 de dezembro de 1948, 
pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas!” (Cadernos 
de Emancipação, número 
1, “Libertação Econômica”, 
1952)

O general Felicíssimo 
Cardoso, Diretor de Eman-
cipação e presidente do 
Centro de Estudos e Defe-
sa do Petróleo e da Econo-
mia Nacional (CEDPEN), 
escreveu no prefácio dos 
Cadernos de Emancipação 
de 1952:  “No conjunto dos 
esforços patrióticos pela in-
dependência econômica e 
política do Brasil constituem 
fator de primeira grande-
za as lutas populares contra 
os trustes imperialistas. O 
desejo destes é de que nos 
perpetuemos na condição 
de semicolônia, fornecedora 
de matérias primas a preços 
baixos e importadora de pro-
dutos manufaturados. A von-
tade do povo, ao contrário, é 
de que sejamos uma nação 
verdadeiramente livre, com 
seu completo parque de in-
dústrias pesadas, seu amplo 
mercado interno e a terra 
em mãos dos que realmente 
nela trabalham.” (Cadernos 
de Emancipação, publicação 
citada)

O general Leônidas Car-
doso, presidente do Centro 
Paulista de Defesa do Petró-

leo, escreveu para a revista 
Emancipação: “Como se 
vê, a preservação de nossas 
riquezas estratégicas está 
intimamente ligada à con-
quista de nossa independên-
cia econômica e ao nosso 
progresso. Ora, a defesa na-
cional, a segurança nacional 
só são possíveis quando há 
independência econômica, 
quando há florescimento da 
economia do país – pois sem 
indústria nacional não há de-
fesa nacional. (...) O proble-
ma das areias monazíticas e 
demais minerais radioativos 
e estratégicos é o proble-
ma da espoliação de nossas 
riquezas por alguns con-
sórcios internacionais – os 
quais atentam contra nossa 
independência econômica, 
contra o nosso progresso e 
contra a defesa nacional, que 
é nossa missão sagrada de 
soldados defender.” (Cader-
nos de Emancipação, publi-
cação citada)

Em meados do século 
passado, era sabido que o 
Brasil tinha reservas de urâ-
nio e tório. Assim, já gerava 
a cobiça de outros países, 
tanto que os Estados Unidos 
(EUA) propuseram à Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) o Plano Baruch, que 
previa a internacionalização 
de minérios radioativos, que 
ficariam sob a guarda de um 
organismo da mesma ONU, 
sobre o qual os EUA tinham 
ascendência.

O nosso representante na 
Comissão de Energia Atô-
mica desta Organização, o 
almirante Álvaro Alberto, ao 
se contrapor a esta proposta 
lançou em nome do Brasil a 
tese das “compensações es-
pecíficas”, através da qual 
os minerais radioativos não 
seriam comercializados atra-
vés de dinheiro e, sim, com 
a oferta de compensação, a 
qual poderia ser, por exem-
plo, a cessão de tecnologia 
pelo comprador. A proposta 
não foi aceita, mas o Plano 
Baruch também foi arquiva-
do. (Metri, Paulo, palestra 
“Vocação nuclear do Brasil, 
seus avanços e seus garga-
los”, proferida em seminá-
rio do Centro Internacional 
Celso Furtado de Políticas 
para o Desenvolvimento, em 
agosto de 2018)

O setor nuclear, em mui-
tas situações, suscitou sen-

timentos de soberania dos 
nossos governantes. Em 
1954, no pós-guerra, o mes-
mo almirante Álvaro Alberto 
mandou fabricar na Alema-
nha, visando a importação, 
três centrífugas para enri-
quecimento de urânio. Este 
intento foi barrado pela inte-
ligência estadunidense, mas 
ficou claro o esforço para 
o Brasil ter uma tecnologia 
primordial para poder ter 
navios e submarinos com a 
propulsão nuclear. (Metri, 
Paulo, palestra citada)

O brigadeiro Francisco 
Teixeira tinha as qualidades 
ideais que um militar deve 
ter, como compromisso com 
o desenvolvimento do país, o 
nacionalismo, a legalidade, a 
democracia e, dentro da agre-
miação militar, um compor-
tamento exemplar. Seu com-
promisso com a legalidade 
e a democracia o levou a ser 
perseguido pelos membros do 
golpe militar de 1964.

Sobre o marechal-do-ar 
Casimiro Montenegro Filho, 
não é necessário escrever 
muito. Basta somente dizer 
que ele idealizou e criou o 
Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica (ITA) e o Departa-
mento de Ciência e Tecno-
logia Aeroespacial (DCTA). 
Chegou a idealizar também a 
Empresa Brasileira de Aero-
náutica (Embraer).

A importância destas rea-
lizações é suficiente para cre-
denciá-lo como benfeitor da 
nossa sociedade. Entretanto, a 
sua competência e obstinação 
pela realização e a sua visão 
não acanhada, do tamanho es-
perado para o Brasil, o elevam 
à condição de grande estrate-
gista e realizador.

Obviamente, existiram 
militares que lutaram pela 
melhoria do bem-estar do 
nosso povo, pela democra-
cia, por um Brasil soberano 
e demais causas nobres. Te-
nho em minha defesa o fato 
deste texto querer mostrar, 
em caráter de exemplo, que 
existiram grandes homens, 
verdadeiros heróis nacio-
nais, dentre nossos militares, 
sem precisar ser exaustivo. 
Orgulho-me em poder dizer 
que tivemos estes militares 
no nosso país.

q  Paulo Metri
Conselheiro do  

Clube de Engenharia.

Lutaram pela 
democracia, 
por um Brasil 
soberano e 
demais causas 
nobres

Dogmatismo e arrogância: déficit é um argumento farsesco

Militares brasileiros: houve grandes heróis nas nossas Forças Armadas

Vivemos um tempo novo, 
onde a economia ortodoxa 
vem sendo cada vez mais 
criticada pelas correntes 
heterodoxas do pensamento 
econômico. O mainstream 
assumiu, acriticamente, pres-
supostos, a partir do final dos 
anos 1980, tais como o novo 
consenso macroeconômico, 
o equilíbrio geral da econo-
mia autorregulada e os mod-
elos de crescimento endóge-
no. Neste contexto, surgem 
críticas contundentes so-
bre o uso descontrolado da 

matemática e a necessidade 
da análise para escapar dos 
mundos imaginários perfei-
tos e sem contradições.

Outro ponto relevante é 
a completa ausência de plu-
ralismo de ideias nas abor-
dagens, considerando-se o 
grau de complexidade das 
sociedades no mundo atu-
al. Nas críticas à excessiva 
matematização presente na 
teoria econômica neoclássi-
ca destacaria que nem sem-
pre a base axiomática cor-
responde ao comportamento 

observável dos agentes do 
mundo real, e nem todos os 
fenômenos econômicos são 
naturalmente quantitativos, 
não se prestando, assim, 
diretamente à exposição 
matematizada.

Estes cuidados devem es-
tar sempre presentes no nosso 
país, desigual e injusto social-
mente, cuja equipe econômica 
é ultraliberal e costuma anun-
ciar números mágicos e situ-
ações-limite para casos con-
cretos que podem gerar forte 
impacto na vida do cidadão 

comum tão sacrificado.
Peguemos como exem-

plo a Reforma (Redentora) 
da Previdência Social. Isso 
mexe com a vida de mais de 
30 milhões de brasileiros. 
Ela prevê, por exemplo, que 
o Benefício da Prestação 
Continuada (BPC) sofra cor-
tes, pague valores irrisórios 
e sacrifique os idosos mais 
pobres de nossa sociedade. 
O propalado déficit é um ar-
gumento farsesco, uma con-
strução ideológica na luta 
pela captura do fundo públi-

co financiado por todos nós, 
na forma de caríssimos imp-
ostos, contribuições sociais e 
juros escorchantes.

Trocando em miúdos, iso-
lar o gasto da Previdência 
e compará-lo com apenas 
uma única fonte de receita – 
quando existem muito mais 
fontes de recursos para tal 
– e ignorar o processo reces-
sivo e o desemprego como 
fatores básicos é cometer o 
erro de ignorar os disposi-
tivos constitucionais com o 
objetivo de enviesar o cál-

culo para que se chegue a 
uma situação deficitária que 
é tecnicamente incorreta.

Pior é que, desse falso dis-
curso, chega-se a avaliações 
catastrofistas e propostas re-
stritivas de direitos e priva-
tizantes. O modelo chileno 
imaginado como saída pelos 
novos gestores só trará in-
segurança e incerteza para 
a grande maioria do povo 
brasileiro. Lutemos pois...

q  Ranulfo Vidigal
Economista.
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Pacote transfere renda  
e contrai economia

A proposta de desmonte da Previdência apresentada 
pelo Governo Bolsonaro pode ser criticada por vários 
ângulos: é implacável com os mais pobres, generosa 
com o mercado financeiro, deixa de lado os militares. 
Mas, além de tudo isso, o mais danoso é a visão mac-
roeconômica por trás dela.

Os cortes nos benefícios, parte da receita ultra-
neoliberal da equipe econômica, representam uma 
grande transferência de renda para os detentores de 
títulos da dívida pública. Este é o destino do pouco 
mais de R$ 1 trilhão que Paulo Guedes diz que vai 
retirar da Previdência em dez anos. (Só para lem-
brar: em um ano, só de juros, sem contar a rolagem, 
o governo torra coisa de R$ 400 bilhões)

Essa transfusão de recursos dos trabalhadores 
para os rentistas traz outro efeito danoso: acarretará 
redução de consumo, o que afetará o crescimento do 
país. Como ensina o economista Marcio Pochamnn, 
empresário não contrata porque a mão de obra é bara-
ta, mas quando há demanda. Se você contrai a renda, 
não é preciso ser especialista para entender que vai 
diminuir o consumo. A isso se junta o corte de recur-
sos destinados ao BNDES, o que significará redução 
da capacidade de financiamento do banco, afetando o 
investimento.

A Ford anunciou o fechamento da unidade em 
São Bernardo do Campo, com perspectiva de de-
missão de 4,2 mil empregados diretos, mas possi-
bilidade de afetar 24 mil trabalhadores da região. O 
Itaú demite, segundo o Sindicato dos Bancários, 30 
empregados por dia. Sem empregos de qualidade, a 
Previdência será inviabilizada.

Tecnologia contra o câncer
A Oncologia D’Or vai investir R$ 130 milhões na 

renovação do seu parque tecnológico radioterápico. 
Nesta quarta-feira, a unidade oncológica do Quinta 
D’Or estreou o Truebeam STX, equipamento que 
oferece precisão para atingir o tumor, o que torna os 
tratamentos mais rápidos e com menos efeitos colat-
erais. O investimento foi de R$ 12 milhões.

“Vamos oferecer o que há de mais moderno em ra-
dioterapia, o que vai permitir atingir diretamente os 
tumores com precisão milimétrica. Além disso, com 
a nova tecnologia, poderemos administrar as doses 
de radiação exatamente nos tumores, preservando 
os tecidos saudáveis que estão a sua volta. Isso trará 
mais celeridade para o tratamento e tornará o pro-
cesso menos desgastante para o paciente”, destaca o 
presidente da Oncologia D’Or, Paulo Hoff.

Pergunta lá no posto Ipiranga
A proposta de desmonte da Previdência reduz 

a parcela de verbas do PIS/Pasep destinada ao 
BNDES de 40% para 28%. A coluna questionou o 
banco sobre o impacto do corte no orçamento, mas 
a instituição preferiu não se pronunciar. O FAT/PIS/
Pasep responde por cerca de um terço dos recursos 
do banco.

Capitalistas
Dória Jr. prefeito: “Não me importo com a críti-

ca de nenhum ista. Pode ser ciclista, sindicalista, 
petista ou jornalista.” Ex-lobista, Dória governador 
contornará fordistas para não liquidar empregos 
paulistas, ou culpará lulistas? Pergunta ao ex-ami-
go de Wesley e Eike Batista.

Rápidas
A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Bra-

sil, Seccional do Rio de Janeiro (OAB/RJ), triênio 
2019–2021, toma posse às 18h30 desta quinta-feira, 
no Theatro Municipal. À frente da entidade, Luciano 
Bandeira *** O Carnaval agita os shoppings: neste 
sábado, às 13h30, o Center Shopping Rio apresenta 
Roda de Choro. No Carioca Shopping, haverá baile 
para as crianças dias 2, 3 e 4, das 15h às 19h *** 
Este ano, Havana está comemorando seu 500º an-
iversário.

Assine o Monitor Mercantil

Idosos que recebem BPC viverão com R$ 400
Guedes defende 
a mudança para 
desestimular 
quem não 
contribui para 
Previdência

A proposta de reforma 
da Previdência apresentada 
pelo presidente Jair Bolso-
naro prevê que os idosos que 
comprovarem estar em situ-
ação de “miserabilidade” re-
cebam um benefício de ape-
nas R$ 400, valor abaixo do 
salário mínimo vigente no 
país; caso o idoso consiga se 
aposentar aos 65 anos, o be-
nefício deixará de ser pago e 
se ela continuar dependente 
da assistência social, o valor 
poderá ser elevado somente 
quando a pessoa completar 
70 anos; Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) atu-
al não é pago em valor infe-
rior a um salário mínimo.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, defende a 
mudança proposta no BPC. 
Segundo o ministro, a re-
dução do valor do benefício 
até os 70 anos é para deses-
timular aquelas pessoas que 
não contribuem para a Pre-
vidência. “Nós oferecemos 
uma facilidade que a pessoa, 
já aos 60 anos, recebe uma 
parte do salário mínimo (R$ 
400), de forma que quando 
chegar aos 70 anos, ele rece-

be o salário inteiro. Isso era 
para evitar justamente que 
o brasileiro não contribua, 
porque o brasileiro pode fa-
lar: ‘olha, se eu contribuir ou 
não contribuir, vou chegar 
aos 65 e ganhar um salário 
mínimo do mesmo jeito, 
então eu prefiro não contri-
buir’”, argumentou.

Caso haja resistência 
quanto ao pagamento de va-
lor inferior a um salário mí-
nimo no BPC, Paulo Guedes 
disse que a previsão pode-
ria ser retirada, mantendo o 
benefício apenas a partir de 
70 anos, o que geraria uma 
economia adicional entre R$ 
50 bilhões e R$ 60 bilhões, 
segundo ele.

“Isso era uma coisa que 
nós estávamos pagando, 
para tornar (o BPC) acessí-
vel mais cedo e, ao mesmo 
tempo, impedir que houves-
se pessoas que não contri-
buíssem, porque se aposen-
tariam com a mesma idade. 
Então, nós, na verdade, 
criamos uma facilidade. Se 
os governadores acharem 
que isso é ruim, podemos 
tirar isso, e ganhamos (uma 
economia de) mais R$ 50 
bilhões ou R$ 60 bilhões. 
Nós temos flexibilidade 
para isso”, acrescentou.

R$ 1 trilhão

Paulo Guedes afirmou 
também que o governo fede-
ral está aberto a fazer ajustes 
na proposta de reforma da 
Previdência enviada ao Con-
gresso Nacional, mas que a 
economia com as mudanças 

Militar: 35 anos de contribuição
O governo quer aumen-

tar o tempo de contribuição 
dos militares de 30 para 35 
anos, disse há pouco o se-
cretário especial de Previ-
dência e Trabalho, Rogério 
Marinho.O projeto de lei 
específico para o regime das 
Forças Armadas será envia-
do aos parlamentares em até 
30 dias. A proposta também 
englobará a Previdência de 
policiais militares e de bom-
beiros, atualmente subme-
tidos a regras especiais dos 
estados.

Marinho também infor-
mou que o governo pre-
tende aumentar a alíquota 
única dos militares de 7,5% 

para 10,5%. Segundo ele, a 
nova alíquota também será 
cobrada no pagamento das 
pensões para dependentes 
de militares, benefício atual-
mente financiado exclusiva-
mente pelo governo federal.

Um ponto relativo aos mi-
litares entrou na proposta de 
emenda à Constituição. O go-
verno quer que militares tem-
porários – que ficam até oito 
anos nas Forças Armadas e 
não prosseguem na carreira 
militar – contribuam para o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Segundo Ma-
rinho, os temporários corres-
pondem atualmente a 60% do 
contingente militar.

não pode ser inferior a um 
R$ 1 trilhão. Segundo ele, 
um valor inferior a essa meta 
pode comprometer a viabi-
lidade de um futuro sistema 
de capitalização, que será 
proposto mais adiante por 
meio de Projeto de Lei Com-
plementar.

“Abaixo de R$ 1 trilhão, 
você já começa a compro-
meter o lançamento para as 
novas gerações, porque nós 
vamos lançar um regime de 
capitalização para as novas 
gerações. Nós precisamos 
de uma folga, de um impul-
so fiscal suficiente, ou seja, 
acima de R$ 1 trilhão, que 
nos permita lançar um sis-
tema novo. Se começar a 
desidratar essa reforma, nós 
não conseguimos que as fu-
turas gerações escapem des-
sa armadilha”, afirmou.

Pelos cálculos de técni-
cos do governo, a proposta, 
como foi apresentada, vai 
gerar uma economia de R$ 
1,165 trilhão em dez anos

O ministro voltou a de-
fender que a reforma apre-
sentada, se aprovada, vai re-
duzir desigualdades, acabar 
com privilégios, democra-
tizar a poupança e acelerar 
o crescimento do país. Gue-
des classificou a receptivi-
dade da proposta entre os 
governadores como “extra-
ordinária”, mas admitiu que 
poderá haver “acomodação” 
de sugestões ao longo da 
tramitação. “Todas essas 
sugestões estão sendo mui-
to bem recebidas. A nossa 
solução é abrangente, ampla 
o suficiente para haver esse 
espaço de acomodação”, 
ressaltou.

Mais um ano para Congresso compensar Lei Kandir
O ministro Gilmar Men-

des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), disse hoje 
(20) que concederá mais 12 
meses para que o Congres-
so Nacional delibere sobre a 
compensação financeira aos 
estados pelas perdas de arre-
cadação provocadas pela Lei 
Kandir. Gilmar  e o presiden-
te do STF, ministro Dias To-
ffoli, discutiram ontem (19) 
o assunto com 12 governa-
dores, em reunião na sede do 
Supremo.

Aprovada em 1996, a 
Lei Kandir previu a deso-
neração do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre al-
guns produtos destinados à 
exportação, com a respecti-
va compensação aos estados 
pela União.

O Congresso, entretanto, 
nunca regulamentou a fór-
mula de cálculo para os re-
passes. Segundo as contas 
dos governadores que esti-
veram no STF, o valor que 

deixou de ser repassado aos 
estados chega a R$ 600 bi-
lhões.

Em 2016, o Supremo con-
cedeu prazo de 12 meses 
para que o Congresso apro-
vasse uma lei com a regra 
de compensação. De acordo 
com os ministros, em caso 
de não aprovação pelo Par-
lamento, caberia ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
fazer os cálculos.

Desde então, porém, ne-
nhum cálculo foi apresenta-

do. Em 2017, a Advocacia-
Geral da União (AGU) pediu 
a Gilmar Mendes, relator do 
assunto no STF, que prorro-
gasse por mais 24 meses o 
prazo para que o Congresso 
aprovasse as regras de com-
pensação.

 “A gente quer é superar 
a omissão. Eles pediram 24 
meses e estarei deferindo 12 
meses a partir de agora para 
que se tabulem novas ne-
gociações”, disse Mendes a 
jornalistas nesta quarta-feira.

Bolsonaro tem medo de 
retaliação de Bebianno

Em nova conversa divul-
gada nesta quarta-feira, o 
presidente Jair Bolsonaro 
destaca o ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni , para 
negociar com o ex-ministro 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência Gustavo Bebianno.

Bolsonaro mostrou-se 
preocupado com o fato de 
ainda ser representado em 
processos judiciais por Be-
bianno, que é advogado por 
formação.

Segundo matéria do jor-
nal O Globo, a conversa foi 
ouvida “a partir de um tele-
fonema aparentemente aci-
dental do ministro da Casa 

Civil para um jornalista 
do Globo, enquanto estava 
reunido com o presidente”.

Áudios e mensagens di-
vulgadas pela revista Veja 
mostram que se alguém 
mentiu no episódio que re-
sultou na demissão de Gus-
tavo Bebianno do governo 
foram o presidente Jair Bol-
sonaro e o seu filho Carlos. 
Bebianno falou com o presi-
dente através de mensagens 
escritas e pelo menos 13 
mensagens de áudio; nelas, 
Bolsonaro faz vários ata-
ques à mídia e sugere que 
Bebianno vaza informações 
de governo.

TRF4 nega pedido de 
novo interrogatório de 
Cunha na Lava Jato

O Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF4) negou 
por unanimidade, em julga-
mento realizado nesta quarta-
feira pela 8ª turma, pedido 
de um novo interrogatório do 
ex-deputado federal Eduardo 
Cunha na segunda ação penal 
dele relativa à Operação Lava 
Jato, que tramita na 13ª Vara 
Federal de Curitiba.

No processo, ele é inves-
tigado por recebimento de 
propina relacionada à con-
tratação, pela Petrobras, do 
estaleiro Samsung Heavy 
Industries, na Coréia do Sul, 
como fornecedor do navio-
sonda Petrobras 10.000.

De acordo com o TRF4, 
os advogados de Cunha ale-
garam que uma prova peri-
cial juntada pela acusação 
foi utilizada no interrogató-
rio realizado em 31 de outu-
bro do ano passado sem que 
houvesse o contraditório. A 
defesa impetrou habeas cor-
pus e agravo regimental no 
TRF4 após ter o pedido de 
novo interrogatório negado 
pelo juízo de primeiro grau.

Segundo o relator, desem-
bargador federal João Pedro 
Gebran Neto, não houve fla-
grante ilegalidade na decisão 
que havia negado um novo 
interrogatório. Segundo o 

magistrado, o juiz é o destina-
tário da prova e o critério de 
apreciação do que seria útil 
ao seu conhecimento afasta-
se do exame do tribunal, que 
deve apenas interferir se hou-
ver ilegalidade na condução 
do processo. Para Gebran, 
não é esse o caso dos autos e 
eventuais nulidades deverão 
ser apontadas pela defesa na 
apelação criminal.

O agravo regimental no 
TRF4, negado hoje, foi 
feito pela defesa após o 
juiz federal Danilo Perei-
ra Júnior, convocado para 
substituir o desembargador 
Gebran durante as férias, 
ter indeferido liminarmente 
o pedido de novo interroga-
tório feito por meio de ha-
beas corpus. O objetivo do 
recurso é questionar o inde-
ferimento e requerer que o 
pedido seja analisado pela 
8ª turma.

O processo tramita na 13ª 
Vara Federal de Curitiba e 
ainda não teve sentença pro-
ferida. Eduardo Cunha está 
preso no Complexo Médico 
Penal de Pinhais, na região 
metropolitana de Curitiba, por 
condenações anteriores: uma 
da 13ª Vara Federal de Curiti-
ba e outra da 10ª Vara Federal 
de Brasília.

Tribunal determina indenização 
por acidente em Fukushima

Um tribunal japonês de-
terminou que o governo e a 
Companhia de Energia Elé-
trica de Tóquio (Tepco) in-
denizem um grupo de pesso-
as que alega que suas vidas 
foram afetadas pelo acidente 
na Usina Nuclear Fukushima 
1, em 2011.

A decisão foi tomada pela 
Corte Distrital de Yokoha-
ma nesta quarta-feira (20). 
A ação foi movida por 175 
representantes de famílias da 
região, incluindo deslocados 
de Fukushima que se muda-
ram para a província de Ka-
nagawa.

Os autores da ação exi-
giam uma indenização no 
total aproximado de US$ 48 
milhões. O grupo alegava que 
as pessoas haviam perdido o 
alicerce de suas vidas e pas-
sado por sofrimento mental.

O tribunal determinou que 
os réus paguem uma indeni-
zação de cerca de US$ 3,8 
milhões para 152 pessoas.
Trata-se da sexta decisão 
tomada em ações movidas 
contra o Estado e a Tepco por 
pessoas afetadas pelo desas-
tre de Fukushima. O governo 
foi considerado responsável 
em cinco das seis ações.



Antônio Ferreira, leiloei-
ro público, vem atuando há 
muitos anos no mercado de 
leilões de arte, antiguidades 
e colecionismo. Respeitado 
por seus pares e clientela, 
tem nesta semana diversos 
pregões com uma variedade 
enorme em peças reunidas.

Um acervo particular da 
Tijuca é um dos mais con-
corridos, com joias, cole-
ções, arte sacra e porcelanas 
nacionais e estrangeiras. 
Será nesta quinta-feira (21) 
às 18h, somente online, que 
receberá os lances de todos 
os clientes participantes, 
onde muitos já deixaram 
lances nos lotes.

Seguindo, Antônio Fer-
reira tem outro pregão onli-
ne – de joias, na sexta-feira 
(22) às 19h30, com exposi-
ção para clientes cadastra-
dos previamente. O leilão 
artes antiguidades, colecio-
nismo, numismática, livros, 
postais, filatelia, revistas, 
brinquedos está com a ex-

posição marcada para sexta-
feira (22) das 15h às 17h, 
com visitas pré-agendadas.

Os lances serão finaliza-
dos online na segunda, ter-
ça, e quarta-feira (25, 26 e 
27) às 15h, na Rua Antonio 
Silva 30/203, no Fonseca, 
Niterói (RJ). A segunda e 
terça-feira (25 e 26) no ho-
rário das 19h30, será vez 
das obras de arte, numismá-
tica, joias, pratas e decora-
ção com lances online. 

Diversos itens da biblio-
teca Bibi Ferreira, nome da 
atriz brasileira reconhecida 
internacionalmente, faleci-
da no último dia 13 feve-
reiro, estarão sob o martelo 
de Antônio Ferreira, onde 
diversos livros autografados 
e com dedicatórias – sobre 
diferentes temas – mudarão 
de dono. A visitação será 
para clientes agendados, e o 
leilão, em duas sessões – na 
quinta-feira (28), a primeira 
sessão às 15h30 e a segunda 
às 19h30 na Rua da Glória, 

190, 11º andar, Glória (RJ). 
Detalhes no website do lei-
loeiro (www.antonioferrei-
ra.lel.br) e em seu escritório 
à Rua Barata Ribeiro, 383, 
sala 701, Copacabana (RJ).
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Livros de Bibi Ferreira e acervo particular

Brochura com dedicatória 
e autógrafo do autor a Bibi 

Ferreira

Caminhão no pregão 
de Pedro Almeida

Caminhões, veículos e sucatas
Às 13h 

desta sexta-
feira (22) está 
marcada para 
a venda de 
caminhões, 
diversos veí-
culos e suca-
tas no Fórum 
da Comarca 
de Duque 
de Caxias, 
na Rua General Dionísio, 764, Jardim 25 de 
Agosto, em Duque de Caxias (RJ) – pelo lei-
loeiro Pedro José de Almeida Neto. Será apre-
goado e vendido a quem mais der acima das 
avaliações, ou às 13h30 horas, no mesmo dia 
e local, a quem mais der independente da ava-
liação.

Todos os bens serão vendidos no esta-
do em que se encontram. São caminhões 
Volkswagen, Ford, Cargo, VW/Gol, Savei-
ro, Ford/Courier, Fiat/Palio, PickUp Hafei 
Ruiyi Reboques, Sucatas de Caminhões e 
Veículos. Informações detalhadas no wes-
bite www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br e 
em seu escritório à Rua Uranos, 1063/214, 
Ramos (RJ). A visitação ainda acontecerá 
na quinta-feira (21) das 8h às 12h e das 13h 
às 16h na Avenida das Américas, ao lado do 
13.750, no Recreio dos Bandeirantes.

Litoral do Rio em pregões
Segundo André Zukerman, diretor da 

Zukerman, os homens seguem como princi-
pais responsáveis na conclusão de compras 
efetuadas em leilões, observou na base de 
dados da empresa – assim como em 2017, a 
participação masculina é de 80%, contra 20% 
das mulheres. Ainda que não houve variação, 
o levantamento ressalta que a influência fe-
minina na decisão de compra é grande. “A 
cada ano o leilão de imóveis se consolida 
como uma alternativa importante para quem 
deseja adquirir uma propriedade. Os números 
reforçam isso”, explica.

O perfil de compradores em leilão tam-
bém foi pesquisado, referente ao ano de 
2018. São mais de 30 anos de mercado. A 
Zukerman Leilões leiloou 11.700 proprieda-
des no ano passado, com um aumento efeti-
vo de 50% nas oportunidades em compara-
ção com 2017.

Observando a faixa etária, os usuários 
mais maduros que utilizam a negociação on-
line para comprar uma propriedade. No total, 
60% das pessoas têm entre 31 e 50 anos, en-
quanto que 20% deles possuem entre 51 e 60 
e 14% tenham mais de 61 anos – apenas 6% 
possuem até 30 anos. O levantamento mostra 
que a participação da Zukerman no Nordeste 
pulou de 3% para 9% e no Norte o salto foi de 
1% a 4%. O Sudeste, região que abriga a sede 
da Zukerman, detém 72% dos imóveis leilo-
ados, enquanto que o Sul tem 9% e o Centro-
Oeste tem 7%.

“Por estarmos em São Paulo, é natural 
que nossa participação local no Sudeste 

seja mais forte. Contudo, atuamos em todo 
o Brasil e no último ano conseguimos au-
mentar nossa participação no Nordeste e no 
Norte, ampliando nosso esforço na região”, 
conclui o diretor.

A Zukerman Leilões é especializada na 
realização de leilões de imóveis de origem 
judicial e extrajudicial – residenciais, co-
merciais e rurais com preços vantajosos e 
descontos bem abaixo do mercado. Parcei-
ra das principais instituições financeiras do 
Brasil, a Zukerman realizou, entre 2017 e 
2018, mais de 3.415 leilões de propriedades 
em todo o território nacional, na modalidade 
online, mais pessoas conseguem dar lances e 
aproveitar as ofertas disponíveis.

A Zukerman oferece esta semana diversos 
imóveis no Rio de Janeiro, como o de Angra 
dos Reis, na Rodovia BR-101, s/n° Km 528,5 
– uma área de terras inserida em área maior, no 
lugar denominado Ponta Grande, em Mambu-
caba com área de 85.483,13m² equivalente a 
81,25% do todo, e lance mínimo de R$ 10.684 
mil. Ainda em Angra dos Reis, tem o lote 01 da 
quadra 13, situado no Beco da Garopa, área 20 
do Loteamento Porto Bracuhy, no Polo Turísti-
co Bracuhy, com área de 1.375,22m² com lance 
mínimo de R$ 800 mil, que ainda está receben-
do lances. Há mais oportunidades pelo litoral, 
como em Araruama, Macaé, Parati e outros – 
basta dar uma olhada no wesbite www.zuker-
man.com.br ou no escritório paulista à Avenida 
Angélica, 1.996, 6º andar, São Paulo (SP).

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.

albertolopesleiloeiro.com.br, www.
alexandroleiloeiro.com.br, www.alex-
andrecostaleiloes.com.br, www.anam-
elloleiloeira.com.br, www.andreadi-
niz.com.br, www.andrealeiloeira.lel.
br, www.antonioferreira.lel.br, www.
brameleiloes.com.br, www.brbid.com, 
www.carlucioleite.com.br, www.cen-
turysarteeleiloes.com.br, www.conra-
doleiloeiro.com.br, www.cristinagos-
ton.com.br, www.dennisleiloeiro.com.
br, www.depaulaonline.com.br, www.
edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.
ernanileiloeiro.com.br, www.evandro-
carneiroleiloes.com, www.fabianoayup-
pleiloeiro.com.br, www.fabioleiloes.
com.br, www.fernandopretoleiloeiro.
com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, 
www.robertohaddad.com.br, www.
jfleiloeira.com.br, www.joaoemilio.
com.br, www.rymerleiloes.com.br, 
www.lilileiloeira.com.br, www.
levyleiloeiro.com.br, www.luizsergio-
pereira.lel.br, www.machadoleiloes.
com.br, www.maiconleiloeiro.com.
br, www.marcellacalsleiloeira.com.br, 
www.marciopinho.com.br, www.mar-
coscostaleiloeiro.com, www.mariori-
cart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.
br, www.murilochaves.com.br, www.
nelsonleiloeiro.com.br, www.nilton-
danni.lel.br, www.paivaribeiroleiloes.
com.br, www.portellaleiloes.com.
br, http://paulobotelholeiloeiro.lel.br, 
www.paulocade.com.br, www.pedroal-
meidaleiloeiro.com.br, http://raulbar-
bosa.lel.br, www.rjleiloes.com.br, www.
rodrigoadrianoleiloes.com.br, www.
rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.
rioleiloes.com.br, www.rogeriomenez-
es.com.br, www.schulmannleiloes.com.
br, www.sergiorepresasleiloes.com.
br, http://leiloeirasilvani.com.br, www.
sold.com.br, www.superbid.net, www.
tavaresleiloes.com.br, www.thaisqueiro-
zleiloeira.com.br, www.valdirteixeira-
leiloeiro.com.br, www.valmirmatos.lel.
br, www.leiloesjudiciais.com.br, www.
zukerman.com.br

Terreno em Angra com a Zukerman

Estaleiro Mauá: sonegação 
fiscal superior a R$ 33 milhões
Denúncia  
foi feita  
pelo MPRJ

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Gru-
po de Atuação Especializada 
em Combate à Sonegação 
Fiscal e aos Ilícitos contra a 
Ordem Tributária (GAESF/
MPRJ), apresentou, nesta 
quarta-feira, denúncia distri-
buída à 2ª Vara Criminal de 
Niterói por sonegação fiscal 
contra quatro administrado-

res do Estaleiro Mauá S.A., 
com sede em Niterói.

Relata o MPRJ que os 
denunciados, na qualidade 
de administradores, à épo-
ca, da sociedade empresária, 
agindo em interesse e bene-
fício próprios, nos meses de 
agosto e setembro de 2008, 
por três vezes, reduziram de 
forma fraudulenta o Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) e o 
Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza (FECP) devidos e 
incidentes sobre operações 
comerciais realizadas pela 
empresa. Ainda segundo a 
denúncia, tais condutas cau-
saram prejuízo ao erário flu-

minense equivalente, nesta 
data, a R$ 33.485.227,14.

Devido às irregularidades, 
requer o GAESF/MPRJ que 
os denunciados sejam con-
denados nas sanções previs-
tas no artigo 1º, inciso II da 
Lei nº 8.137/90, que varia de 
2 a 5 anos de reclusão e mul-
ta, com aumento de um terço 
até a metade por ocasionar 
grave dano à coletividade, 
de acordo com o artigo 12, 
inciso I, da mesma legisla-
ção. Requer ainda a conde-
nação ao pagamento de valor 
mínimo não inferior ao valor 
do imposto sonegado para a 
reparação do prejuízo causa-
do à Fazenda.

MPRJ pede bloqueio de R$ 57  
milhões das contas do Flamengo
Órgão quer  
Ninho do Urubu  
interditado

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Gru-
po de Atuação Especiali-
zada do Desporto e Defesa 
do Torcedor (GAEDEST/
MPRJ),  e a Defensoria Pú-
blica do Rio (DPGE), pelo 
Núcleo de Defesa do Consu-
midor, protocolaram, nesta 
quarta-feira, um pedido de 
urgência para que o Juizado 
Adjunto do Torcedor e dos 
Grandes Eventos determine 
o bloqueio de R$ 57,5 mi-

lhões das contas do Clube 
de Regatas do Flamengo e a 
imediata interdição do Cen-
tro de Treinamento George 
Helal, popularmente conhe-
cido como Ninho do Urubu.

“A omissão do clube, alia-
da ao grave acidente ocorri-
do, demonstra um desrespeito 
reiterado às determinações de 
interdição das referidas instala-
ções”, diz a petição, referindo-
se ao incêndio que causou a 
morte de dez jovens atletas da 
categoria de base do clube, no 
último dia 8 de fevereiro, no 
Ninho do Urubu.

De acordo com o pedido 
de urgência cautelar, o Centro 
de Treinamento deverá ser in-
terditado até que suas instala-
ções estejam completamente 
seguras e regularizadas junto 

ao Corpo de Bombeiros e ao 
Município do Rio de Janeiro, 
com a emissão de Certificado 
de Corpo de Bombeiros, Al-
vará de Funcionamento e Ha-
bite-se.  Em caso de descum-
primento, o MPRJ e a DPGE 
pedem que seja estabelecida 
multa única de R$ 10 milhões 
para o clube e multa diária 
pessoal para seu presidente 
no valor de R$ 1 milhão.

O bloqueio judicial no valor 
de R$ 57,5 milhões tem a fina-
lidade de possibilitar o ressar-
cimento das indenizações a se-
rem posteriormente apuradas 
na ação principal que também 
pedirá à Justiça que obrigue o 
Flamengo a realizar uma série 
de medidas capazes de evitar 
que outros infortúnios voltem 
a se repetir. 

Procura por crédito aumentou 2,9% em janeiro
O maior crescimento 

(3,1%) foi registrado entre 
os consumidores que ga-
nham entre R$ 500 e R$ 
1.000 mensais.

O número de pessoas que 
buscam crédito no país au-
mentou 2,9% em janeiro na 
comparação com o mês an-
terior, aponta indicador da 
empresa de consultoria Sera-
sa Experian. Em relação a ja-
neiro de 2018, houve alta de 
0,6%. Para os economistas 
da consultoria, a estabilidade 
da taxa de juros e da infla-
ção, e a melhora do grau de 
confiança dos consumidores 
explicam o resultado.

Houve variação positiva 
da procura por crédito em 
todas as faixas de renda em 
janeiro deste ano em rela-
ção ao dezembro de 2018. 
O maior crescimento (3,1%) 
foi registrado entre os con-

sumidores que ganham 
entre R$ 500 e R$ 1.000 
mensais. Na faixa de até R$ 
500 por mês, houve alta de 
2,6%. Para os que recebem 
entre R$ 1.000 e R$ 2.000 
por mês, o avanço foi de 
2,8%.

Entre as maiores rendas, 
a busca por crédito cresceu 
2,6% para a faixa de renda 
entre R$ 2 mil e R$ 5 mil 
mensais; 2,4% para o consu-
midor com renda entre R$ 5 
mil e R$ 10 mil por mês e de 
2,7% para quem ganha mais 
de R$ 10 mil.

Na análise por região, 
houve avanços da demanda 
por crédito em todas as regi-
ões em janeiro em relação ao 
mês anterior: no Centro-Oes-
te (6%); Nordeste (2,7%); 
Norte (1,3%); Sul (4,8%); e 
no Sudeste (2%). Em rela-
ção a janeiro de 2018, foram 

registradas altas no Centro-
Oeste (10,8%); Nordeste 
(8,2%), Norte (6,4%) e Sul 
(2,8%). A exceção foi o Su-
deste (-5,3%).

Em relação a janeiro de 
2018, a procura por crédito 
apresentou variações posi-
tivas apenas nas faixas de 
renda mais baixas. Houve 
avanço de 3,6% para quem 
recebe até R$ 500 mensais 
e de 1,3% para quem ga-
nha entre R$ 500 e R$ 1 
mil por mês. Para os que 
recebem entre R$ 1 mil e 
R$ 2 mil por mês, o recuo 
foi de 0,3%. Para a faixa de 
renda entre R$ 2 mil e R$ 
5 mil mensais, a queda foi 
de 0,8%. Foram registrados 
recuos de 1,1% para o con-
sumidor com renda entre R$ 
5 mil e R$ 10 mil por mês 
e de 1,2% para quem ganha 
mais de R$ 10 mil.

México apoiará Pemex com US $ 3,6 bi
O México apoiará a Pe-

mex injetando 3,6 bilhões de 
dólares na empresa estatal de 
petróleo, incluindo refinan-
ciamento de dívidas e corte 
de impostos, disseram auto-
ridades mexicanas na sexta-
feira. O governo mexicano, 
no entanto, não assumirá 
novas dívidas para a Pe-
mex, disseram autoridades 
em uma entrevista coletiva 
regular. A petroleira estatal 
mexicana tem um total de 
US $ 106 bilhões em dívidas 
financeiras.

Se a Pemex precisar de 
mais injeção de capital, o go-
verno a fornecerá, de acordo 
com o ministro da Fazenda, 
Carlos Urzua.

O presidente de esquerda 
do México, Andrés Manuel 
López Obrador - no cargo 
desde 1º de dezembro - quer 
um papel maior para a Pe-
mex para reverter a tendên-
cia de queda na produção 
mexicana de petróleo.

A produção de petróleo 
bruto da Pemex continua 

em declínio - de acordo com 
dados da Pemex, sua produ-
ção de petróleo bruto foi em 
média de 1,813 milhão bpd 
em 2018. Para comparar, a 
produção de petróleo bruto 
da Pemex alcançou 2,522 
milhões de bpd em 2013, 
caindo para 1,948 milhão 
bpd em 2017.

López Obrador e Pemex 
têm grandes planos para 
reverter o declínio, com o 
governo vindo em socorro 
da Pemex. Um novo plano 
estratégico visa garantir “a 
segurança e soberania ener-
gética do país” e metas para 
elevar a produção de petró-
leo bruto a 2,48 milhões de 
barris / dia até o final do 
mandato deste governo, em 
2024.

No mês passado, a Fitch 
Ratings rebaixou os a nota 
da Pemex para patamares 
de investimento, levantando 
preocupações de que rebai-
xamentos adicionais pela 
Fitch ou outra agência de 
classificação aumentariam 

significativamente os custos 
de financiamento da empre-
sa de petróleo enquanto ela 
enfrenta uma carga pesada 
de dívidas.

O rebaixamento da Fitch 
Ratings refletiu a contínua 
deterioração do perfil de 
crédito autônomo da Pemex, 
como resultado da persistên-
cia do fluxo de caixa livre 
negativo e subinvestimento 
de material nos negócios de 
upstream da empresa.

“Os ratings são limita-
dos pela carga tributária 
substancial da PEMEX, 
alta alavancagem, passivos 
significativos de fundos 
de investimento, grandes 
exigências de investimen-
to de capital, patrimônio 
líquido negativo e exposi-
ção a risco de interferência 
política”, disse Fitch em 
janeiro, mas observou que 
espera que a empresa rece-
ba apoio do governo para 
assegurar pagamentos ade-
quados de liquidez e servi-
ço da dívida.
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Lucro operacional mais alto na história da Allianz
A receita total do Grupo 

Allianz em 2018 cresceu 
3,5% e atingiu a marca de 
130,6 bilhões de euros (con-
tra 126,1 bilhões em 2017). 
O lucro líquido atribuível 
aos acionistas cresceu 9,7% 
e ficou em 7,5 bilhões de 
euros, contra 6,8 bilhões no 
ano anterior. 

O Grupo Allianz entende 
que teve um ano muito bem-
sucedido em 2018, cumprin-
do as metas de desempenho 
em todos os segmentos e 
mantendo a força de capital 
em patamar elevado. A con-
cretização dos objetivos da 
nossa “Agenda de Renova-
ção” preparou o terreno para 
esse excelente desempenho. 
Baseado nos números pre-
liminares, o crescimento da 
receita interna, corrigidos 
os efeitos da transposição 
cambial e de consolidação, 
totalizou 6,1% e teve a con-
tribuição de todos os seg-
mentos operacionais da em-
presa.

Com aumento de 3,7%, 
o lucro operacional de 11,5 
(contra 11,1) bilhões de eu-
ros se situa na porção supe-
rior da faixa visada que foi 
anunciada pelo Grupo, de 
10,6 a 11,6 bilhões de euros, 
e é a mais alta na história da 
Allianz. O crescimento do 
lucro operacional pode ser 
atribuído majoritariamente 
ao nosso segmento de P&C 
que registrou forte alta de 
13,3% no lucro operacional. 
Isso se deu por conta de um 
coeficiente de despesas oti-
mizado, menor sinistralida-
de por catástrofes naturais e 
crescimento do prêmio.

O segmento de Gestão 

de Ativos também registrou 
alta no lucro operacional de-
vido à elevação da receita re-
ferente aos ativos sob gestão 
(AuM). Como consequência 
de uma margem de investi-
mento mais baixa em meio 
à volatilidade do mercado 
financeiro, o lucro opera-
cional do nosso negócio de 
Vida/Saúde declinou.

O Lucro Básico por Ação 
(EPS) subiu 14,4%, passan-
do a 17,43 (contra 15,24) 
euros para o ano de 2018. 
O Retorno sobre o Patrimô-
nio Líquido (RoE) totalizou 
13,2% (contra 11,8%).

Coeficiente de capitali-
zação Solvency II totalizou 
229% no final de 2018, per-
manecendo inalterado em 
relação ao final de 2017. O 
Conselho de Administração 
proporá dividendos de 9 eu-
ros por ação em 2018 -  uma 
alta de 1,5% em relação a 
2017.

Experiência

A Allianz continuou pro-
movendo a experiência do 
cliente em 2018. No mundo 
inteiro 74% dos negócios 
atingiram um Net Promoter 
Score (NPS) acima da média 
do mercado, comparado aos 
60% no ano anterior. O Índi-
ce de meritocracia inclusiva 
(IMIX), que mede a lideran-
ça e a cultura do desempe-
nho, cravou 71% em 2018, 
muito próximo do nosso ní-
vel almejado de 72%. Tais 
números refletem o esforço 
da Allianz em atender os 
clientes e envolver os cola-
boradores da melhor forma 
possível. A Allianz concluiu 

dois programas de buy-back 
de ações, num volume total 
de 3 bilhões de euros. Todas 
as ações recompradas foram 
canceladas. Um novo pro-
grama de buy-back de até 
1,5 bilhão de euros foi anun-
ciado em 14 de fevereiro de 
2019.

“Tenho muito orgulho da 
família Allianz ao redor do 
mundo por entregar um con-
junto de resultados tão bom. 
Nós atingimos o maior lucro 
líquido dos últimos dez anos, 
apesar da forte volatilidade 
do mercado, especialmente 
no quarto trimestre do ano“, 
declarou Oliver Bäte, CEO 
do Grupo Allianz. “Nossos 
cientes continuam confiando 
em nós. Tendo isso em men-
te, nós estamos focando na 
simplicidade como o próxi-
mo passo para reiterar a nos-
sa estratégia”.

Trimestre

No 4º trimestre de 2018, 
o lucro operacional perma-
neceu em 2,8 (contra 2,8) 
bilhões de euros: um lucro 
operacional maior prove-
niente do nosso negócio de 
P&C foi compensado, prin-
cipalmente, por um declínio 
dos negócios nos nossos 
segmentos de Vida e Saúde 
e na Gestão e Ativos Pa-
trimoniais.  O aumento no 
lucro operacional do nosso 
negócio de Property & Ca-
sualty (P&C) se deveu, em 
grande parte, a um resulta-
do mais elevado do investi-
mento. O lucro operacional 
do nosso negócio de Vida/
Saúde declinou devido, prin-

cipalmente, a uma margem 
técnica menor na França. O 
decréscimo no lucro opera-
cional do segmento de Ges-
tão de Ativos foi motivado, 
sobretudo, por menores ta-
xas de desempenho. O lucro 
líquido atribuível aos acio-
nistas subiu 18,9% e foi para 
1,7 (contra 1,4) bilhão de 
euros no quarto trimestre de 
2018, devido a um melhor 
resultado não-operacional e 
à menor tributação sobre os 
rendimentos.

“A Allianz obteve resulta-
dos excelentes em 2018, com 
lucro operacional de 11,5 
bilhões de euros, atingindo 
o patamar superior da meta 
visada anunciada pelo Gru-
po entre 10,6 e 11,6 bilhões 
de euros”, declarou Giulio 
Terzariol, diretor Financeiro 
do Grupo Allianz.  “Nossa 
atividade sadia e bem diver-
sificada nos deixa confian-
tes de que iremos continuar 
entregando um desempenho 
financeiro robusto novamen-
te este ano. O Grupo almeja 
gerar um lucro operacional 
de 11,5 bilhões de euros em 
2019, com margem de mais 
ou menos 500 milhões de 
euros, salvo imprevistos.”.

Os prêmios brutos subs-
critos chegaram a 53,6 
(52,3) bilhões de euros em 
2018. Ajustados os efeitos 
de transposição cambial 
e de consolidação, o cres-
cimento interno totalizou 
5,7%. Os efeitos de preço e 
volume contribuíram com 
4% e 1,7%, respectivamen-
te. Quanto ao crescimento 
interno, AGCS, Alemanha e 
Allianz Partners foram seus 
principais impulsionadores.

Invalidez: 2“ maior causa de indenizações nos seguros de vida individuais
O seguro de vida é um 

grande apoio às famílias e 
dependentes nos casos de 
falecimento do segurado, 
mas também é um importan-
te apoio financeiro em vida 
nos casos de invalidez. Se-
gundo levantamento da BB 
Seguros, a partir dos avisos 
de sinistros de sua base de 
clientes, depois de morte, 
invalidez permanente por 
acidente é o segundo maior 
motivo de indenizações pa-
gas pela seguradora.

“O dado revela a importân-
cia de contar com o seguro de 
vida. Mesmo quem não pos-
sui dependentes, encontra na 
apólice de seguro de vida o 
apoio financeiro para se res-
tabelecer diante de situações 
que o impeçam de seguir a 

rotina, como a necessidade de 
deixar de realizar a atividade 
habitual de obtenção de renda, 
por exemplo”, explica Karina 
Massimoto, superintenden-
te de Vida da Brasilseg, uma 
empresa BB Seguros.

O direito à indenização 
por invalidez permanente 
por acidente ocorre nas si-
tuações de perda ou redução 
de mobilidade ou funcionali-
dade de membros ou órgãos 
do corpo em razão de le-
sões físicas, de acordo com 
os valores estabelecidos no 
contrato. Esta cobertura faz 
parte das coberturas básicas 
das apólices dos produtos 
BB Seguro Vida Completo, 
BB Seguro Vida Estilo e BB 
Seguro Vida Mulher Mais, 
que também contemplam in-

denização por Morte Natural 
ou Acidental, Auxílio-Fune-
ral (AF), Diárias de Interna-
ção Hospitalar por Acidente 
(DIH-A) e Acessibilidade 
Física em caso de Invalidez 
Permanente por Acidente.

“Muita gente se questio-
na se deveria contratar um 
seguro de vida. Ele é impor-
tante para todas as pessoas, 
partindo do princípio de que 
todos estamos sujeitos a so-
frer algum tipo de acidente ou 
imprevisto e precisaremos de 
recursos financeiros extras, 
tanto para gastos não previs-
tos como para administrar o 
orçamento da casa pelo pe-
ríodo em que for necessário 
interromper suas atividades”, 
explica Massimoto.

Vale ressaltar que o segu-

ro ainda conta com a cober-
tura de acessibilidade física 
em caso de invalidez supe-
rior a 50%. Nesses casos, o 
valor de indenização pode 
ser utilizado para a reali-
zação de tratamentos, com 
médicos especializados, por 
exemplo, ou para a realiza-
ção de modificações na casa, 
no carro ou no dia-a-dia que 
permitam ou facilitem a mo-
bilidade e tragam maior qua-
lidade de vida ao segurado.

A indenização também 
pode ser utilizada para a com-
pra de equipamentos (cadeira 
de rodas, próteses) quando ne-
cessárias. A contratação des-
ses produtos pode ser feita via 
aplicativo do Banco do Brasil, 
internet banking e agências 
bancárias.

Sindicato dos Corretores: ruim com, pior sem eles
Os Sindicatos dos Corre-

tores de Seguros começam 
a agonizar. A semana co-
meçou quente nas redes so-
ciais. Recentemente escrevi 
que “corretores que come-
moraram o fim da contri-
buição sindical obrigatória 
e não são associados aos 
Sindicatos, ficam pedindo 
ajuda contra cooperativas, 
associações de proteção 
veicular e venda direta de 
seguros realizadas direta-
mente pelas seguradoras.

Não estou recuando de 
meu posicionamento, mas 
acredito que seja impor-
tante ‘tocar na ferida’. Fico 
muito satisfeito em perce-
ber que o que escrevo gera 
alguma reação em uma ca-
tegoria onde grande parte 
parece ‘anestesiada’, sem 
enxergar o que está por vir.

Estamos em um momento 
em que os Sindicatos de Cor-
retores de Seguros de todo 
país enfrentam um grande 
desafio de se reinventar, em 
função da queda de arrecada-
ção. Muitos não conseguirão 
ou ficarão reduzidos. Muitos 

estão em situação difícil por 
não possuir representativida-
de, é verdade. A maioria po-
deria ter escrito uma história 
diferente e falharam.

Sempre tive críticas ao 
Sincor, em função do que 
ouvia. Fui segurador por 21 
anos e sou sócio de corretora 
há quase sete anos. Fui con-
tratado pelo Sincor-RJ para 
cuidar do ensino e qualifi-
cação profissional dos cor-
retores, em função da minha 
experiência como professor 
da Escola Nacional de Segu-
ros e o vasto relacionamento 
com os corretores.

Coordenador de MBA de 
Seguros EAD, que será lan-
çado no primeiro semestre, 
sou ainda sócio da Dino, uma 
agência de marketing digital. 
Sou sócio, ainda, da Resolve 
Sinistros, e do site Panorama 
Seguro, além da SegFlix, que 
entra no ar também no pri-
meiro semestre. Ainda sou 
fundador da Kuantta Con-
sultoria, que presta serviços 
para seguradoras e corretoras 
de seguros.

Nos últimos dois anos 

tenho me dedicado a ajudar 
os corretores do Rio de Ja-
neiro à frente da Diretoria 
de Ensino do Sindicato dos 
Corretores de Seguros do 
Rio de Janeiro e o esfor-
ço foi reconhecido após o 
resultado das eleições, re-
alizadas no final de 2018, 
onde fomos reeleitos pelos 
profissionais da corretagem 
para mais um mandato.

Fico impressionado com 
aqueles que insistem em 
apenas criticar, mas não 
participam de absolutamen-
te nada do Sindicato e fa-
zem oposição por “pirraça”. 
Alguns parecem ficar o dia 
inteiro me acompanhando 
nas redes sociais. Os cor-
retores que sempre esti-
veram na oposição, e que 
aparecem três meses antes 
da eleição para montar uma 
chapa e concorrer, nunca 
fizeram qualquer trabalho 
para ajudar os corretores. 
Estão comemorando as di-
ficuldades que os sindicatos 
estão passando e torcendo 
por seu fim. Como ter uma 
categoria mais forte e re-

presentativa com sindicatos 
patronais fracos? Quando 
o novo governo chegar ao 
mercado de seguros alguém 
acredita que tudo continua-
rá como está?

Um governo liberal quer 
arrecadar impostos, fazer 
a economia girar e o nosso 
sistema de seguros possuem 
uma penetração baixa na 
população. A participação 
no PIB é menor que a mé-
dia mundial. Como ficará 
a regulamentação do setor? 
Quem vai poder vender se-
guro? Constantemente ve-
mos novos agentes entrando 
em nosso mercado e venden-
do seguros. Os corretores de 
seguros são concorrentes e 
não são, ou não deveriam ser 
inimigos. Podem ter certeza 
que o enfraquecimento e fim 
dos Sindicatos de Corretores 
interessam a muitos, menos a 
maioria da categoria.

q Arley Boullosa
Diretor de Ensino do 

Sindicato dos Corretores do 
Estado do Rio de Janeiro 

(Sincor-RJ)

ANS julga mais de 5  
mil recursos de segunda 
instância por ano

A equipe da Capitólio está 
divulgando o mais novo tra-
balho concluído, que trata 
de um comparativo dos últi-
mos 3 anos dos recursos de 
segunda instância julgados 
e publicados pela  Agência 
Nacional de Saúde (ANS) 
numa média por ano de mais 
de 5 mil recursos, mantendo 
uma média de mais de 97% 
de multas confirmadas, ou 
seja recursos não aceitos. 
Praticamente R$ 1,4 bilhão 
em multas foram mantidas 
nos últimos 3 anos e, prati-
camente, quase todas as em-
presas ativas receberam pelo 
menos 1 multa.

O trabalho apresenta em-
presa por empresa, totais de 
multas e valores e rankin-
gs separando inclusive por 
modalidade de operadora. 
“Tomamos a liberdade de 
enviar-lhes uma cópia do 
levantamento, para, caso en-
tenda relevante, promover à 
divulgação do mesmo, soli-
citando apenas que o mesmo 
fique para uso interno, uma 
vez que é comercializado. 
Estamos ao dispor através 
do nosso e-mail  capitolio@
capitolio.com.br, para o qual 
também deverão se dirigir 
interessados na publicação”, 
explica a Capitólio em nota.

Contratação de seguro para 
equipamentos portáteis

O seguro para câme-
ras digitais, smartphones, 
smartwatches, tablets, no-
tebooks e filmadoras ga-
nham uma aderência cada 
vez maior no Estado do 
Rio de Janeiro. Em 2018, a 
Porto Seguro registrou um 
crescimento local de 16% 
nas contratações de novos 
seguros nesse segmento.

Segundo o diretor comer-
cial Rio de Janeiro Porto Se-
guro, Marcos Silva, esse tipo 
de proteção se destaca no 
Estado por uma tendência do 
próprio mercado que o en-
volve. “Há um potencial de 
crescimento constante. Se-
gundo a International Data 
Corporation (IDC Brasil), 
61,4% do mercado de fo-
tografia estão concentrados 
na região Sudeste. Além 
disso, mais pessoas passa-
ram a utilizar dispositivos 

móveis capazes de fazer fo-
tografias”, declara.

Dentro do seguro para 
Equipamentos Portáteis da 
Porto Seguro, as coberturas 
disponíveis incluem danos 
físicos, elétricos, garantia 
internacional, com extensão 
do seguro fora do Brasil, da-
nos por água/líquido, perda 
e pagamento de aluguel (ex-
clusivo para câmeras digi-
tais e filmadoras alugadas) e 
subtração do bem. 

Outro benefício disponí-
vel é o serviço telefônico de 
Help Desk, disponível em 
todo o Brasil, para resolver 
problemas com o compu-
tador pessoal, notebook, 
tablet, videogame, TV ou 
celular. Os clientes ainda 
têm acesso ao Clube Porto 
Seguro, site de benefícios e 
descontos especiais para os 
segurados.

Projeto gratuito ensina  
crianças sobre as leis de trânsito

A população de Santo 
André (SP) recebe a Cida-
de Portinho Seguro, entre os 
dias 22 de fevereiro a 10 de 
março, das 12h às 21h, no 
Shopping ABC, localizada 
na Av. Pereira Barreto, 42. 
O projeto gratuito conta com 
personagens e espaço inte-
rativo e educativo para as 
crianças aprenderem a res-
peitar as regras de trânsito. 
Nela, os motoristas mirins 
de 5 a 10 anos podem tra-
fegar com carros elétricos 
e bicicletas por um circuito 
que simula uma cidade, com 
cruzamentos, semáforos, 
faixa de pedestres e outros 
elementos comuns às ruas e 
avenidas, guiadas por moni-
tores, que orientam sobre a 
melhor conduta no volante.

Os pequenos participam 
de uma aula tráfego, apren-
dem sobre direção segura 
de veículos e bicicletas, ati-
vidades artísticas e são pre-
senteados com kits especiais 
que ajudarão na fixação do 

conteúdo aprendido na mini-
cidade.

A iniciativa do Porto Se-
guro Auto tem como obje-
tivo ensinar boas ações de 
forma educativa e dinâmica. 
Desde sua criação, o projeto 
já atendeu mais de 500 mil 
crianças em mais de 90 cida-
des e, em 2019, continuará 
com a missão de transmitir 
conhecimento, preparan-
do o motorista do amanhã 
e desenvolvendo o respeito 
às regras básicas, cidadania, 
e preservação do meio am-
biente.

“É importante conscienti-
zar as crianças sobre o trânsi-
to, afinal, muitas delas virarão 
motoristas no futuro. Além 
disso, elas já fazem parte 
desse cotidiano sendo pedes-
tres, ciclistas e passageiras. O 
projeto também nos permite 
conscientizar os pais por meio 
das lições que seus próprios 
filhos aprenderam”, comenta 
Jaime Soares, diretor do Porto 
Seguro Auto.

Diretoria do CCS-RJ participa  
de evento da Previsul Seguradora

A diretoria do Clube dos 
Corretores de Seguros do Rio 
de Janeiro (CCS-RJ) esteve, 
nesta terça-feira, 19 de feverei-
ro, no lançamento da nova cam-
panha de vendas da Previsul 
Seguradora, a Sou+Previsul, 
que aconteceu em Ipanema, na 
Zona Sul do Rio.

O presidente, Fabio Izoton, 
prestigiou o evento acompa-
nhado da diretora financei-
ra, Sonia Marra. “É sempre 
muito gratificante perceber 

a valorização dos corretores 
por parte das seguradoras”, 
afirmou Izoton. A campanha 
apresentada pela companhia 
vai premiar com uma viagem 
a Dubai os corretores que 
atingirem as metas estabele-
cidas. O próprio presidente da 
Previsul, Renato Pedroso, fez 
questão de citar o papel fun-
damental desempenhado pela 
figura do corretor, frisando 
que “o seguro é um produto 
financeiro complexo”.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Vale Itaú

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
45,78, com alta de 0,64%. Dois dos indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais do Itaú terminaram cotadas a R$ 
37,43, com desvalorização de 0,85% e dois dos indicadores 
semanais mostram mercado vendido e um, comprado.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas 
em R$ 15,83 e com valorização de 1,87%. Os três indicado-
res semanais mostram mercado comprado.

As ações da CVC terminaram cotadas a R$ 61,22, com 
desvalorização de 1,08%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações da Braskem terminaram cotadas a R$ 55,51 
com desvalorização de 0,63%. Dois dos indicadores sema-
nais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações da Randon terminaram cotadas a R$ 9,40, 
com desvalorização de 3,29%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recur-
sos Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Tem-
porário no Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00, e 
Código Sindical: 912.000.000.27068-5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O Presidente do SINDEERH, 
em cumprimento ao disposto nos artigos 611 e 612 da - CLT e artigos 15º 
e 36º do Estatuto Social, no uso de suas atribuições legais, vem pelo pre-
sente Edital CONVOCAR todos os Empregados, funcionários da empre-
sa do Grupo LET SERVIÇOS TEMPORÁRIOS EIRELI, sejam matrizes, 
filiais, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a ser realizada no dia, 26/02/2019 na sede do sindicato, Largo de São 
Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed. Patriarca – Centro – Rio 
de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação e em segunda e última 
convocação às 14h30, com qualquer número de presentes, para delibe-
rara e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2019/2020, 2) Aprovação da Contribuição Sindical, 
conforme NCLT, 3) Contribuição Assistencial de 2% (dois por cento) do sa-
lário nominal, de uma vez só no mês de Junho, 4) Contribuição Social de 
10 (dez reais) mensal, para manutenção do funcionamento do sindicato e 
melhorar o atendimento à categoria; 5) Assuntos Gerais. Celebrada com; 
a empresa, Grupo LET SERVIÇOS TEMPORÁRIOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o n° 04.309.524/0001-10, sede: Avenida das Américas, 4200 
BL 09 SL 302 A, Barra da Tijuca, RJ. RIO DE JANEIRO – RJ, 21/02/2019.

JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA – PRESIDENTE DO SINDEERH.

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os Senhores 
Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
25 de março de 2019 às 10h (dez horas), na sede da Companhia, situada na 
Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iii) eleger os administradores. Comunicamos que se encontram 
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.  
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

O. Ribeiro Administração S.A
CNPJ/MF: 33.523.747/0001-83

Aviso e Convocação: Convocam-se os Srs. Acionistas a se reunirem em 
22/03/2019 em AGO às 10hs, na sede social, Rua da Alfândega, 352, sobr/
parte, nesta, para apreciação das contas  do  exercício  encerrado  em 
31/12/2018.a) Aprovação das contas do exercício encerrado em 31/12/2018 
;b)Destinação do Lucro Líquido;  c) Remuneração da Diretoria;  d) Assuntos
Gerais. Comunicamos que se encontram à disposição, na sede social, os 
documentos a que se refere Art. 133 da Lei 6.404/76 RJ. 18/02/2019.Marcio 
Pereira Ribeiro-Diretor Presidente.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA – CNPJ 39.346.861/0387-20,
torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SMAC, através do processo nº 14/201.486/2011, a licença municipal de 
operação do empreendimento comercial situado na Estrada de Jacarepaguá 
nº 7153 – Freguesia – Jacarepaguá - Rio de Janeiro/ RJ. 

CVM quer mudar registro de ofertas públicas
Autarquia propõe 
análise reservada 
das informações

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) editou na 
última terça-feira uma propos-
ta –denominada Deliberação 
CVM 809 -, que defende mu-
danças do processo de registro 
de ofertas públicas. Uma das 
medidas propõe, por exem-
plo, a possibilidade de análi-
se reservada das informações 
privadas relativas a pedidos 
de registro de ofertas públicas 
de ações. Hoje, esses pedidos 
de registro ficam públicos. 
A CVM entende que análise 
reservada evita a exposição 
negativa da companhia, so-
bretudo nas ocasiões em que 
o mercado não está favorável 
e a empresa se vê forçada a 
desistir da abertura de capital.

“As medidas buscam au-
mentar a atratividade da cap-

tação de recursos por meio do 
mercado de valores mobili-
ários ao remover determina-
dos entraves procedimentais 
relacionados ao processo de 
registro das ofertas públicas”, 
explicou em nota a CVM.

De acordo com a Superin-
tendência de Desenvolvimento 
de Mercado (SDM), as medi-
das da Deliberação são experi-
mentais. “O objetivo da CVM 
é verificar, empiricamente, os 
impactos da proposta, obser-
vando se os procedimentos es-
tão adequados para sua imple-
mentação definitiva, dentro do 
processo de revisão do regime 
de ofertas públicas atualmente 
em curso na Autarquia”, ressal-
tou Antonio Berwanger, supe-
rintendente da SDM.

A primeira medida afasta a 
proibição, então existente, de 
concessão de registros nos 16 
dias que antecedem a divulga-
ção de informações financeiras 
das companhias. Tal proibição 
cria as chamadas janelas de 
mercado e impede que as ofer-
tas aconteçam em 64 dias du-

rante todo ano. A CVM explica 
que a medida vale para todos 
os valores mobiliários oferta-
dos no sob o rito da Instrução 
CVM 400. á a segunda medi-
da estabelece a possibilidade 
de análise reservada das in-
formações privadas relativas 
à atividade empresarial de 
pedidos de registro de ofertas 
públicas de ações e de emis-
sores de valores mobiliários 
admitidos à negociação. Atu-
almente, os pedidos de regis-
tro ficam públicos.

Análise reservada

A medida que trata da 
análise reservada é enten-
dida como uma ferramenta 
para evitar a exposição ne-
gativa da companhia, sobre-
tudo nas ocasiões em que o 
mercado não está favorável 
e a companhia se vê força-
da a desistir da abertura de 
capital. “Além disso, pode 
evitar oscilações negativas 
àquelas companhias que já 
possuem ações transaciona-

das nos mercados organiza-
dos de valores mobiliários”.

Segundo a CVM, a ação 
vem sendo adotada com suces-
so em outras jurisdições, como 
nos EUA, onde, em um primei-
ro momento, foi permitida para 
as companhias consideradas de 
crescimento emergente, mas 
que, após o sucesso da experi-
ência, foi adotada de maneira 
ampla para todas as demais 
companhias, em 2017.

Para Carlos Rebello, Diretor 
da CVM, as mudanças são re-
levantes. “Com relação às com-
panhias que estiverem abrindo 
capital e com dúvidas sobre o 
sucesso da captação, será um 
estímulo para realizarem o pe-
dido de registro. Para as compa-
nhias de Categoria A, a análise 
reservada reduz o potencial de 
exposição prolongada a flutua-
ções de mercado que pode afe-
tar adversamente o processo de 
oferta e prejudicar os acionis-
tas”, comentou.

O pedido de reserva da 
análise do pedido de registro é 
uma faculdade da companhia 

e de seus assessores e abrange 
apenas as emissões de ações. 
Nesse contexto, a reserva das 
informações fica resguardada 
até a data em que ocorrer a pri-
meira das seguintes situações: 
o deferimento de qualquer um 
dos registros solicitados (ofer-
ta ou emissor) ou a divulgação 
de Aviso ao Mercado e Pros-
pecto Preliminar.

Vale ressaltar que nos casos 
de desistência ou indeferimen-
to de ofertas iniciais, o pedido 
e os elementos que instruem o 
processo revelam informações 
privadas de companhias fecha-
das e não serão tornadas pú-
blicas, tendo em vista que tais 
companhias não acessaram a 
poupança popular e a divulga-
ção dessas informações pode-
ria representar desvantagem 
competitiva em relação a ou-
tros agentes econômicos.

O Presidente da CVM, Mar-
celo Barbosa, ainda destaca que 
o incremento na eficiência na 
regulação do mercado foi es-
pecialmente considerado para a 
elaboração da Deliberação. “É

importante construir ações 
que possibilitem um mercado 
de capitais mais competitivo, 
ajustando, quando viável, pro-
cedimentos percebidos como 
desarrazoados. Essa era uma 
demanda recorrente de partici-
pantes de mercado que enten-
demos meritória, de modo que 
será adotada em caráter experi-
mental como subsídio à revisão 
do regime de ofertas e elabora-
ção de nova Instrução sobre o 
tema. A adoção em base expe-
rimental nos oferece a possibili-
dade de, até a edição da norma 
definitiva, avaliarmos os resul-
tados práticos. De todo modo, o 
fato de que ambas as inovações 
já são adotadas, com sucesso, 
em mercados desenvolvidos, é 
um bom indicativo”, finalizou.

Com o objetivo de orientar 
os participantes do mercado a 
respeito dos procedimentos a 
serem adotados na esfera da De-
liberação CVM 809, as Supe-
rintendências de Relações com 
Empresas (SEP) e de Registro de 
Valores Mobiliários (SRE) elabo-
raram Ofícios Circulares.  

Via Varejo amarga prejuízo líquido 
de R$ 267 milhões em 2018

A Via Varejo, dona das 
marcas Casas Bahia e Ponto 
Frio, teve um resultado pífio 
em 2018. A marca teve prejuí-
zo líquido de R$ 267 milhões, 
ante lucro líquido de R$ 168 
milhões em 2017. “O ano foi 
marcado por eventos macroe-
conômicos que influenciaram 
negativamente o padrão de 
consumo da população (greve 
dos caminhoneiros, copa do 
mundo e eleição)”, informou 
a Via Varejo no balanço.

No 4º trimestre, o pre-
juízo líquido foi de R$ 279 
milhões, revertendo lucro 
líquido de R$ 111 milhões 
no mesmo período de 2017. 
Já no 3º trimestre, a Via Va-
rejo teve prejuízo R$ 79 mi-
lhões, revertendo lucro de 
R$ 46 milhões um ano antes.

No balanço, a empresa justi-
fica que, apesar do crescimento 
das vendas, o prejuízo do 4º tri-
mestre foi impactado pela me-

nor margem bruta no período e 
por outras despesas operacio-
nais, resultantes da reestrutu-
ração realizada na empresa. A 
receita líquida teve crescimento 
de 5% em 2018, para R$ 26,9 
bilhões. No 4º trimestre, foi de 
R$ 7,46 bilhões, ante R$ 7,39 
bilhões em 2017.

Já o resultado financeiro 
líquido registrou prejuízo de 
R$ 741 milhões, ante perda de 
765 milhões em 2017. No 4º 
trimestre, o prejuízo foi de R$ 
166 milhões, ante desempenho 
negativo de R$ 191 milhões no 
mesmo período de 2017.

O Ebitda ajustado (lucro 
antes juros, impostos, depre-
ciação e amortização) foi de 
R$ 275 milhões no 4º trimes-
tre, queda de 55% em relação 
ao mesmo período de 2017 
(R$ 615 milhões). No acumu-
lado de 2018, o Ebitda ajus-
tado atingiu R$ 1,236 bilhão, 
queda de 26,3% sobre 2017.



Unitel diz que Oi quer vender 
sua parte por preço astronômico

Isabel Santos, filha de José Eduardo Santos, ex-ditador 
de Angola, está brincando com os participantes da Oi. A 
operadora brasileira reclama do pagamento de dividendos 
que já ultrapassam o montante de US$ 2 bilhões. A situa-
ção está tão complicada que os brasileiros pediram que a 
justiça angolana nomeie um administrador judicial para a 
Unitel. A empresa de Isabel dos Santos se diz vítima de um 
ataque concertado e contínuo, pois já quis fazer o paga-
mento, mas os brasileiros só aceitavam receber em moeda 
estrangeira. A pendenga continua no Tribunal Provincial 
de Luanda.

Em 2014, a Oi comprou a PT Ventures, a qual por sua 
vez detém 25% do capital da Unitel, operadora angolana 
de telecomunicações. Agora, o que mais irritou Isabel dos 
Santos é que a PTV solicitou ao Tribunal Provincial que 
nomeasse um administrador judicial para liderar a Uni-
tel, substituindo seu atual conselho de administração. Para 
fundamentar o seu pedido, alega que a empresa angola 
se recusa a pagar os dividendos a que tem direito. Agora, 
a Unitel além de alegar que os brasileiros não aceitam o 
recebimento em kwanzas, pois na realidade não deseja 
efetuar o pagamento, inventou que a Oi, com esta ação, 
pretende forçar os acionistas angolanas a comprarem a sua 
posição a um preço inflacionado. A Unitel pertence a três 
acionistas angolanos, cada um deles com 25% do capital: 
a Mercury (subsidiária da Sonangol), a Vidatel ( de Isa-
bel dos Santos) e a Geni (detida pelo general Leopoldino 
Fragoso do Nascimento).

Em comunicado distribuído nesta quarta-feira, a op-
eradora angolana classifica a ação judicial como “o mais 
recente esforço de ataque concertado e contínuo à Uni-
tel e aos acionistas angolanos”, acrescentando que as 
acusações da PTV são “infundadas” e “demonstram um 
completo desrespeito pela reputação exemplar da Unitel” 
e promete apresentar a sua defesa “contra essas alegações 
infundadas e difamatórias”. A PTV também alega que a 
Unitel se recusa a pagar dividendos pendentes, mas “esta é 
uma declaração incorreta e falsa, pois a Unitel já se dispôs 
a pagar os dividendos em Angola, conforme exigido por 
lei, mas os brasileiros se recusam a aceitar esse tipo de 
pagamento, alegando que os seus dividendos deveriam ser 
pagos fora de Angola e em moeda estrangeira”.

A companhia de Angola ressalta que “a Oi, a empresa-
mãe da PTV, fez várias declarações públicas de que não 
considera a Unitel como um ativo estratégico e que a sua 
intenção é vender a sua participação na primeira oportuni-
dade. Esta ação judicial permite à Oi ter a expectativa de 
tomar o controle da empresa angolana, para forçar os seus 
acionistas a adquirirem as ações pertencentes à Oi a um 
preço inflacionado”. O presidente da assembleia-geral 
da Unitel, o general Leopoldino do Nascimento, convo-
cou para 19 de março de 2019 uma assembleia-geral ex-
traordinária, destinada a analisar a ação judicial da PTV e 
também a eleger os dirigentes da empresa para o mandato 
que se prolongará até 2022.

França quer € 3,7 bilhões do UBS
O UBS anuncia que vai recorrer contra a condenação 

de pagar multa de € 3,7 bilhões imposta por um tribunal 
parisiense que considerou a instituição culpada de ajudar 
clientes franceses a realizarem a lavagem de capital em 
paraísos fiscais. E classifica a decisão de incompreensível, 
pois não foram apresentadas as provas.  Além dessa multa, 
o Estado francês exige uma compensação de € 1,6 bilhão. 
Nessas duas questões, o valor ultrapassa o dos lucros de-
clarados pela instituição suíça obtidos em 2018, os quais 
chegaram aos € 4,3 bilhões.

As acusações na França são semelhantes às já enfren-
tadas pelo banco em outros países. Nos Estados Unidos, 
o UBS aceitou fechar o caso com o pagamento de US$ 
780 milhões em 2009 e US$ 300 milhões na Alemanha 
em 2014. O valor da punição sugerida pelos franceses pa-
rece elevado tendo em conta a norma europeia, mas nos 
Estados Unidos, por exemplo, o BNP Paribas foi obrigado 
a pagar US$ 8,9 bilhões por violar sanções econômicas 
contra Cuba, o Sudão e o Irã.

Novo esquema de pirâmide em criptomoedas
O Ministério Público Federal investiga possível esque-

ma de pirâmides instalado pelas empresas Unick Forex 
e InDeal, sediadas em Novo Hamburgo, no Rio Grande 
do Sul que ofereciam rendimento de 15% ao mês, mais 
5% por cada novo investidor levado para o sistema. A 
Comissão de Valores Mobiliários acompanha o movi-
mento dessas duas empresas e proibiu a Unick Forex de 
realizar qualquer oferta pública de investimentos, sob 
pena de multa diária de mil reais. A Indeal foi denunciada 
à CVM, que abriu processo em agosto de 2018. Apesar de 
o Coaf desconhecer tais casos, a Receita Federal detectou 
elementos semelhantes a um caso clássico de pirâmide fi-
nanceira, como foi a Telexfree, desmantelado em 2013.
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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.

TRENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ: 17.811.223/0001-31 / NIRE: 33.300.3166-2

ATA DA AGE. Data, hora e local. 28/12/2018, às 10h:00, na sede da Cia, 
na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, RJ/RJ. Mesa. Presidente – Sr. 
Rodrigo Amaral De Salles Coelho; Secretário – Roberto Schirmer Wilhelm 
Carvalho. Presenças. Presente os Acionistas representantes da totalidade do 
capital social da Cia., conforme assinatura constante no Livro de Presença 
dos Acionistas da Cia., bem como os Administradores da Cia., para atende-
rem eventuais pedidos de esclarecimentos dos Acionistas. Foi dispensada 
pelo Acionista a presença do auditor independente.  Convocação e instala-
ção. O Sr. Presidente declarou instalada a AGE, esclarecendo que, face ao 
disposto no art. 124, § 4º da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), estava dispensada a convocação da Assembleia. Ordem do dia. 
(i) deliberar sobre a liquidação e dissolução da Cia.; (ii) nomear o liquidante
da Cia.; (iii) realizar a prestação de contas da Cia.; (iv) indicar o responsável
pela guarda dos livros da Cia.; e (v) encerrar os negócios da Cia.. 1. En-
cerrar as atividades da Cia., para todos os efeitos, nesta data, procedendo
as respectivas fases de dissolução, liquidação e, consequente extinção, com
baixa na Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Fazenda do Es-
tado e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  2. Apontar, para os devidos
fins, o Sr. Rodrigo Amaral de Salles Coelho, brasileiro, casado sob o regi-
me de comunhão parcial de bens, engenheiro, CI 117603167, IFP/RJ, e CPF
090.730.127-40, (“Rodrigo Coelho”), como o liquidante da Cia.. 3. Aprovar,
sem quaisquer restrições, a prestação de contas da Cia. e declarar que todos
os ativos estão realizados e os passivos quitados.  4. Neste sentido, proce-
dida a liquidação o saldo remanescente do ativo da Cia. é distribuído aos
Acionistas, de forma proporcional à participação acionária na Cia., em até
10 dias úteis a contar da presente data. 5. Ainda, é de responsabilidade do
Sr. Rodrigo Coelho a boa guarda dos livros e dos documentos da Cia., bem
como o arquivamento e publicação da presente ata.  6. Por fim, fica extinta, na 
presente data e para todos os efeitos, a Cia., tendo em vista a inexistência de
outros lucros, bens ou direitos a partilhar, bem como a inexistência de outras
obrigações da Cia. para com terceiros. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente ata, e depois lida, aprovada, e assinada pelos
representantes. RJ, 28/12/2018. Acionistas: (A) Vinci Real Estate Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua gesto-
ra Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.; e (B) Zi Participações S.A.,
representada na forma do seu Estatuto Social. RJ, 28/12/2018. Jucerja reg.
nº 3520170 em 15/02/2019. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.

TIM registra o maior Ebitda de sua história
Lucro cresce 
26,6% e continua 
líder na  
cobertura 4G 
alcançando 3.272, 
expansão de 38%

A TIM encerrou seu ba-
lanço financeiro referente 
a 2018 com o maior Ebitda 
(lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortiza-
ção) anual de sua história, 
R$ 6.563 milhões, cresci-
mento de 10,3% em relação 
a 2017. Esse é o décimo 
trimestre consecutivo em 
que a companhia apresenta 
expansão do indicador. Já o 
Lucro Líquido normalizado 
encerra 2018 com R$ 1.566 
milhões, um crescimento de 
26,6% ano a ano.

Já a receita líquida da 
TIM teve alta de 5,2%, para 
R$ 4,48 bilhões, apesar da 
queda de 4,6% no núme-
ro de clientes, que encer-
rou 2018 em 55,9 milhões, 
pressionado por descone-
xões de linhas pré-pagas. A 
empresa conseguiu elevar o 
faturamento médio de cada 
linha. O chamado “arpu” 
teve crescimento de 8,4% 
no quarto trimestre sobre um 
ano antes, a R$ 23,7. No ano 
como um todo, o arpu subiu 
11,3%, para R$ 22,4.

No pós-pago, a base de 
clientes da TIM está em 20,2 
milhões, alta de 13,7%, o 
que representa 2,4 milhões a 
mais de consumidores frente 
ao terceiro trimestre do ano 
anterior. O segmento passa 
a representar 36,2% da base 
total. A Receita Líquida da 

TIM totaliza R$ 4.479 mi-
lhões no período, incremen-
to de 5,2% em comparação 
com igual trimestre de 2017. 
No ano, o indicador atinge 
R$ 17.050 milhões, com alta 
de 5,0%.

“Apesar  de  ser  um  ano  
de  vários  desafios,  entre-
gamos tudo  o  que  prome-
temos  no  início  de  2018.  
Nosso  foco na  execução  
nos  permitiu  alcançar  nú-
meros  recordes de  Ebtida  
e Margem,  além  de  gerar  
caixa  sólido  e  dar continui-
dade aos fortes investimen-
tos em infraestrutura. Em 
2019, continuaremos a sus-
tentar resultados positivos 
com foco na nossa missão 
de nos tornarmos a operado-
ra mais amada e a empresa 
mais rentável do mercado,”, 
comemora Sami Foguel, 
CEO da TIM Brasil.

Nos resultados financei-
ros do quarto trimestre de 
2018., a operadora regis-
trou lucro líquido de R$ 592 
milhões, queda de cerca de 
2,1% em relação ao resulta-
do do mesmo período do ano 
anterior. O Ebitda atingiu o 
maior nível da história da 
companhia ficando em R$
1,868 bilhão, aumento de 
5,6% na passagem anual. 
As principais alavancas para 
este desempenho foram re-
ceita de serviços móveis e 
receita de serviços fixos. 
A margem Ebitda ficou em 
41,7%, crescimento de 0,2 
ponto percentual.

A TIM Live mantém um 
desempenho acelerado e 
cresce em 19,1% na base de 
clientes no 4T18, totalizando 
467 mil acessos. As adições 
líquidas de banda larga fixa 
residencial somam 75 mil 
clientes, sendo 50 mil só na 
tecnologia FTTH (Fiber to 

Sami Foguel: ‘Apesar  de  ser  um  ano  de  vários  desafios,  
entregamos tudo  o  que  prometemos  no  início  de  2018’ 

the Home), com alcance 1,1 
milhão de domicílios.

A empresa de teleco-
municações  mantém a li-
derança na cobertura 4G 
alcançando 3.272 muni-
cípios, uma expansão de 
38%. A operadora já cobre 
93% da população urbana 
do país, com 34,5 milhões 
de usuários. A rede de quar-
ta geração na frequência 
700 MHz já está habilitada 
em 1.426 cidades de todo o 
Brasil, um crescimento de 
55,7% em relação a 2017.

A TIM registrou um cres-
cimento de 4,9% nos custos 
de sua operação no país nos 
três últimos meses do ano 
passado sobre um ano an-
tes, para R$ 2,61 bilhões. 
O investimento no período 
recuou 15,2%, para R$ 1,4 
bilhão.

O custo de operação nor-
malizado foi de R$ 10,4 bi-
lhões, valor que é 2% maior 
do que o ano de 2017. O Ca-
pex (investimento) somou 
R$ 4 bilhões em 2018, ligei-
ramente abaixo do investido 
em 2017 (R$ 4,1 bilhões); 
esses valores não incluem 
aquisições de licenças.

A operadora consolida a 
liderança na cobertura 4G, 
totalizando 3.272 cidades, 

uma expansão de 38% em 
relação a igual período 
de 2017. A rede de quarta 
geração da TIM já cobre 
93% da população urba-
na do país, atingindo 34,5 
milhões de usuários. Com 
isso, 76% do tráfego de da-
dos dos clientes da TIM fo-
ram realizados na rede 4G 
no período, alta de 16 p.p. 
em relação a igual trimestre 
do ano anterior.

A rede de quarta geração 
na frequência 700 MHz já 
está habilitada em 1.426 ci-
dades de todo o Brasil, um 
crescimento de 55,7% em 
relação a 2017. Outro desta-
que é a oferta da tecnologia 
VoLTE (voz em alta defini-
ção) em 2.522 cidades, ex-
pansão de 74,5% no ano.

Endividamento

A operadora terminou 
2018 com uma forte queda 
na relação de endividamen-
to medida pela dívida líqui-
da sobre Ebitda, que recuou 
a 0,22 vez ante 0,45 vez no 
final de 2017. A dívida líqui-
da totalizou R$ 1,46 bilhão 
ante R$ 2,7 bilhões no fim 
do quarto trimestre do ano 
anterior.

Pesquisa sobre ativos 
no exterior deve ser 
entregue até 5 de abril

Para quem ainda não fez, o 
Banco Central (BC) irá rece-
ber até às 18h do dia 5 de abril 
de 2019 a declaração anual da 
pesquisa de Capitais Brasilei-
ros no Exterior (CBE) relativa 
ao ano de 2018. O BC abriu o 
processo em 15 de fevereiro. 
Em caso de não apresentação 
da declaração, as multas pre-
vistas na legislação variam de 
R$ 2,5 mil a R$ 250 mil, e po-
dem ser aumentadas em 50% 
em alguns casos.

São obrigadas a prestar as 
informações as pessoas físicas 
e jurídicas residentes no país 
que detinham, no exterior, ati-
vos de valor igual ou superior 
ao equivalente a US$100 mil, 
em 31/12/2018. O preenchi-
mento da declaração é realiza-
do via formulário eletrônico, 
e há mais informações sobre 
o CBE disponíveis na página 
do Banco Central na internet.

“Com objetivo primor-
dialmente estatístico, o CBE 

contribui para que se conheça, 
de forma ampla e detalhada, 
os ativos externos possuídos 
por residentes no Brasil, au-
xiliando análises e pesquisas 
macroeconômicas”, explica o 
BC em seu site.

Os capitais brasileiros no 
exterior são valores de qual-
quer natureza mantidos fora 
do país por residentes no 
Brasil. Podem ser bens, di-
reitos, instrumentos financei-
ros, disponibilidades em mo-
edas estrangeiras, depósitos, 
imóveis, participações em 
empresas, ações, títulos, cré-
ditos comerciais etc.

Quantificar esses capi-
tais ajuda o Banco Central 
(a compilar a posição de in-
vestimento internacional do 
país, ou seja, a estatística do 
total de ativos e passivos ex-
ternos da economia brasilei-
ra. O CBE ajuda a avaliar o 
grau de internacionalização 
da nossa economia.

Negócios e fusões na China 
devem continuar estáveis

A empresa global de conta-
bilidade e consultoria PwC di-
vulgou um relatório que prevê 
que o volume total de negócios 
de fusões e aquisições (F&A) 
corporativas da China perma-
necerá estável em 2019. Mas 
a consultoria estima um recuo 
moderado no número de fu-
sões e aquisições no primeiro 
semestre devido às incertezas 
econômicas globais, mas uma 
recuperação durante o resto do 
ano, apoiada pelo aquecimento 
das transações externas e inves-
timento em private equity.

“Enquanto isso, o investi-
mento estrangeiro pode au-
mentar graças à maior aber-
tura da China nos setores 
automobilístico, financeiro 
e de alta tecnologia”, avalia 
Wai Kay Eik, sócio da PwC.

O relatório afirma que o va-
lor total das fusões e aquisições 
chegou a US$ 678 bilhões em 
2018. As empresas de alta tec-
nologia e de bens de consumo 
se tornaram os alvos de fusões 
e aquisições mais populares, e 
o mercado europeu e algumas 
economias asiáticas foram fa-

vorecidos pelos investidores 
chineses. Conforme informou 
a agência Xinhua, as empresas 
privadas foram mais vigorosas 
em seus negócios no exterior 
do que as estatais, e acordos de 
private equity alcançaram um 
recorde em 2017.

As grandes empresas de 
energia têm se voltado para 
o território chinês. A gigante 
energética britânica British 
Petroleum (BP), por exem-
plo, estabeleceu o seu pri-
meiro posto de gasolina na 
China na província oriental 
de Shandong, e construirá 
outros 1.000 em toda a Chi-
na nos próximos cinco anos 
mediante sua joint venture 
com o Grupo Petroquími-
co Dongming de Shandong, 
uma refinadora privada.

O posto também é o primei-
ro ponto varejista da gigante 
energética na China a ofere-
cer carregamento rápido para 
veículos elétricos, informou o 
China Daily na quarta-feira. 
Metade desses novos postos 
será aberta nas províncias de 
Shandong, Henan e Hebei.
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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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recur-
sos Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Tem-
porário no Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00 | 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA O Presidente do SINDEERH, em cumprimento ao disposto nos artigos 
611 e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do Estatuto Social, no uso de suas 
atribuições legais, vém pelo presente edital CONVOCAR todos os Empre-
gados nas Agências de Emprego; Empregados nas Empresas de Recur-
sos Humanos; Empregados nas Empresas de Recrutamento e Seleção de 
Pessoal; Empregados em Empresas de trabalho Temporário, Empregados 
nas Empresas em Gestão de Recursos Humanos. sediado no MUNICIPIO  
do RIO DE JANEIRO, sejam matrizes, filiais, para participarem da ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia, 26/02/2019 na 
sede do sindicato, Largo de São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 
– Ed. Patriarca – Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 17h em primeira convo-
cação e em segunda e última convocação às 17h30, com qualquer número 
de presentes, para deliberara e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, 2) Autorização 
prévia e expressa para desconto das Contribuições Social, Assistencial e 
Sindical vinculada ao exercício 2019, para manutenção do funcionamento 
do sindicato e melhorar o atendimento à categoria; conforme prevê o Art. 
578, 579, 592 da CLT, com a redação da Lei 13.467 de 2017, e em confor-
midade com o Enunciado N. 38 da ANAMATRA – Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho e Nota Técnica n. 02 de 26 de Outubro 
de 2018 de Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical – 
CONALIS DO MPT, nos termos do Art. 513, alínea `e´ da CLT. 3) Assuntos 
Gerais. Celebrada com o SINDICATO EMP ASS PER INF PQ SERV TEMP 
MUNIC R JANEIRO; RIO DE JANEIRO – RJ, 21/02/2019. 

JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA – PRESIDENTE DO SINDEERH.

Previdência: ‘cobertor curto’ precisa de mais recursos 
Cai de 40% para 
28% o que o 
BNDES recebe  
do PIS/Pasep

O arranjo encontrado pelo 
governo de direcionar mais 
recursos para a seguridade 
social faz total sentido nes-
te momento de “cobertor 
curto”. Essa é a opinião de 
Carlos Heitor Campani, pro-
fessor do Coppead/UFRJ, 
especialista em finanças 
e previdência social,para 
quem “o importante é priori-
zar a seguridade social”.

Sobre o texto da reforma 
da Previdência, Campani diz 
ao MONITOR MERCAN-
TIL que a proposta repre-
senta um grande avanço em 
relação ao que o país tem 
hoje. “O texto tem muitos 
pontos interessantes e posi-
tivos”, destacou. Perguntado 
que nota daria a proposta de 
reforma, ele respondeu 8,5, 
numa escala de 0 a 10.

Mas o professor também é 
a favor de alguns ajustes. Em 

relação ao regime de capitali-
zação proposto, por exemplo, 
ele tem ressalvas. O regime de 
capitalização será alternativo 
ao regime de repartição.  “Não 
deveriam criar dois pilares pa-
ralelos”, questiona.

“O regime de capitaliza-
ção deveria ser o pilar com-
plementar do regime de re-
partição”, diz Campani. Na 
sua concepção, os salários 
mais altos deveriam contri-
buir com mais. “Além de co-
brir o déficit, haveria trans-
ferência de renda”, defende. 

Na proposta do gover-
no, os trabalhadores que 
ingressarem no mercado de 
trabalho após a aprovação 
da reforma da Previdên-
cia poderão aderir a um re-
gime de capitalização. Por 
esse sistema, será garantido 
o salário mínimo, por meio 
de um fundo solidário. O 
trabalhador poderá escolher 
livremente a entidade de pre-
vidência, pública ou privada, 
e a modalidade de gestão de 
reservas, com possibilidade 
de portabilidade.

Conforme informou a agên-
cia Brasil, a gestão das reser-
vas será feita por entidades da 
previdência, habilitadas por 

órgão regulador. O trabalha-
dor poderá ainda ter uma par-
cela da capitalização aplicada 
no Tesouro Nacional, “com 
maior proteção ao trabalhador 
e menor custo de transição”, 
segundo técnicos do Ministé-
rio da Economia.

As regras do sistema de 
capitalização ainda precisam 
ser definidas em lei, após a 
aprovação da reforma da Pre-
vidência na Câmara e no Se-
nado. Será criado um grupo 
de trabalho no governo para 
propor a lei complementar.

O secretário Especial de 
Previdência e Trabalho, Ro-
gério Marinho, disse que 
a ideia da capitalização é 
apresentar um novo mode-
lo. “Não podemos mudar de 
um modelo para outro sem 
permitir que o modelo atual 
tenha saúde”, disse.

Marinho destacou que a 
proposta da Carteira de Tra-
balho Verde e Amarelo, uma 
nova modalidade de contra-
tação trabalhista, com preva-
lência sobre a CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas) 
não foi incluída na reforma 
da Previdência. Essa nova 
carteira é proposta de cam-
panha do presidente Jair 

Bolsonaro.
Segundo o secretário, o 

sistema de capitalização pode 
ser vinculado à Carteira Verde 
e Amarelo no futuro. “O novo 
modelo vai permitir que o jo-
vem se liberte do sistema de 
repartição (sistema atual de 
Previdência)”, disse.

BNDES

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da refor-
ma da Previdência enviada 
nesta quarta-feira ao Con-
gresso Nacional considera 
menos repasse de dinheiro 
ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Isso por-
que será reduzido de 40% 
para 28% os recursos que 
o banco de fomento recebe 
atualmente provenientes do 
PIS/Pasep. Esses repasses, 
que alimentam o funding do 
banco, compõem a proposta 
de reforma. Com a medida, 
essas receitas  irão para a se-
guridade social.

Em Brasília, o secretário 
especial de Previdência So-
cial do Ministério da Econo-
mia, Rogério Marinho, mini-

Campani: ‘O regime de capitalização deveria ser o  
pilar complementar do regime de repartição’

mizou o impacto da medida 
para o BNDES. “O BNDES 
já recebe 28% de fato, ele 
inclusive tem outras possi-
bilidades de se capitalizar”, 
afirmou.

Como antecipou o Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado), 

a proposta prevê a segregação 
do Orçamento da seguridade 
social entre saúde, previdên-
cia e assistência. Essa era uma 
cobrança do Tribunal de Con-
tas da União (TCU). A medi-
da, segundo o governo, tem 
como objetivo garantir maior 
transparência.

Telefônica Brasil tem lucro líquido recorde de R$ 8,9 bilhões
A Telefônica Brasil divul-

gou nesta quarta-feira o seu 
balanço financeiro e ope-
racional de 2018. O lucro 
líquido de R$ 8,9 bilhões 
– valor recorde apresentado 
pela companhia – represen-
tou crescimento de 93,7% 
quando comparado com o 
ano anterior. Segundo a em-
presa, o resultado histórico 
é reflexo da estratégia em 
focar em negócios de maior 
valor com planos pós-pagos 
e expansão da rede de fibra.

No ano, a empresa regis-
trou um crescimento no Ebi-
tda recorrente – lucro antes de 
juros, impostos, depreciação e 

amortização – de 5,5%, tota-
lizando R$ 15,4 bilhões, com 
margem recorrente de 35,6%. 

“Mesmo em um ano de 
incertezas econômicas, con-
seguimos evoluir de maneira 
relevante na transformação 
digital da companhia, exe-
cutando nossa estratégia de 
expansão acelerada de fibra, 
enquanto seguimos incenti-
vando o uso de canais digi-
tais na relação com nossos 
clientes”, explica o Chief 
Financial Officer da Telefô-
nica Brasil, David Melcon.

O fluxo de caixa livre 
da atividade de negócio 
apresentou crescimento de 

75,3% no quarto trimestre 
de 2018, atingindo R$ 2 bi-
lhões, impulsionado pela 
expansão do EBTIDA e oti-
mização dos investimentos 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado. No 
acumulado de 2018, o fluxo 
de caixa livre foi de R$ 6,9 
bilhões, representando um 
aumento de 20,6%, ou R$ 
1,2 bilhão, quando compa-
rado com o ano anterior, em 
função da melhora no resul-
tado operacional.

A receita operacional lí-
quida apurou crescimento 
anual de 0,6%, influenciada, 
principalmente, pelo bom 

desempenho das receitas de 
pós-pago, terminais e ultra 
banda larga. No quarto tri-
mestre de 2018, o avanço 
foi 0,5%, quando comparado 
com igual período anterior.

De acordo com o balanço, 
os custos operacionais recor-
rentes mantiveram a trajetó-
ria de queda e apresentaram 
redução de 2% em 2018, al-
cançando R$ 28 bilhões. No 
quarto trimestre de 2018, os 
custos registraram redução de 
1,4%, alcançando R$ 6,9 bi-
lhões, em um período em que 
a inflação foi de 3,7%. Com o 
resultado, a empresa registra o 
12° trimestre consecutivo de 

redução de custos.
“De fato, atingimos, em 

2018, o terceiro ano conse-
cutivo de redução de custos, 
o que nos permitiu alcançar 
sólidos aumentos de renta-
bilidade, geração de caixa 
e lucro, viabilizando uma 
remuneração ao acionista 
52% maior em relação ao 
ano anterior: foram R$7 bi-
lhões em JSCP e dividendos 
declarados sobre os resulta-
dos de 2018, e ainda delibe-
ramos, em fevereiro, R$700 
milhões adicionais em JSCP, 
já com base no balanço de 
2019”, acrescenta Melcon.

Investimentos

Os investimentos da em-
presa alcançaram R$8,2 bi-
lhões no ano, representando 
18,9% da Receita Opera-
cional Líquida. O aporte se 
concentrou, essencialmente, 
na expansão da rede de fi-
bra – presente hoje em 241
cidades do país – e na maior 
cobertura e capacidade na 
tecnologia 4G e 4.5G.

“Encerramos 2018 com 
3.100 cidades com a rede 4G, 
e mil cidades com a rede 4.5G, 
que permite transmissão de 
dados com velocidades ainda 
maiores”, explicou Christian 
Gebara, presidente-executivo 
da Telefônica Brasil.

Petrobras começa 
a produzir no  
pré-sal da  
Bacia de Santos

A Petrobras iniciou nesta 
quarta-feira, a produção de 
petróleo e gás natural da pla-
taforma P-76 (unidade flutu-
ante de produção, estocagem 
e transferência de petróleo 
e gás natural) no campo de 
Búzios, no pré-sal da Bacia 
de Santos. É a terceira pla-
taforma da empresa a entrar 
em processamento na área.

O campo de Búzios foi 
descoberto em 2010 e come-
çou a produzir em abril de 
2018. É o principal campo 
sob contrato de cessão one-
rosa. O Plano de Negócios e 
Gestão da estatal prevê, para 
este ano, a entrada em opera-
ção de mais uma plataforma 
em Búzios, a P-77.

A plataforma P-76 tem ca-
pacidade para processar dia-
riamente até 150 mil barris 
de petróleo e comprimir até 
6 milhões de metros cúbi-
cos (m³) de gás natural e é a 
segunda plataforma a entrar 
em operação este ano, de 
um total de quatro previstas 
para entrar em produção até 
2019, em linha com o Plano 
Estratégico da Petrobras.

A P-76 está localizada a 
aproximadamente 180 qui-
lômetros da costa do estado 
do Rio de Janeiro, em pro-
fundidade de água de 2.030 
metros. O projeto prevê que 
a nova unidade seja interli-
gada a 10 poços produtores 
e sete injetores.

Segundo a Petrobras, o 
escoamento da produção de 
petróleo será feito por navios 
aliviadores (embarcação usa-
da especialmente para esco-
ar a produção de petróleo ou 
gás), enquanto a produção de 
gás será escoada pelas rotas 
de gasodutos do pré-sal. A 
finalização da conversão do 
casco, a integração dos módu-
los e o comissionamento final 
da unidade foram realizados 
no Paraná.




