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Empresa de Lehmann perde  
US$ 12,6 bi em valor de mercado

As ações da empresa norte-ame-
ricana de alimentos Kraft Heinz – 
que tem o grupo 3G, do bilionário 
brasileiro Jorge Paulo Lehmann, 
entre seus controladores – despen-
caram 21% no pre-market (antes da 
abertura do pregão) desta sexta-fei-
ra na Bolsa de Nova York, depois 
de a empresa divulgar na véspera 
que está sendo alvo de investigação 
da Securities and Exchange Com-
mission (SEC, órgão que regula o 
mercado de capitais nos Estados 
Unidos), por questões relaciona-
das às práticas contábeis da empre-
sa. Na abertura da Bolsa de Nova 
York, a queda era de 26%. 

A empresa também informou 
prejuízo trimestral, uma baixa 
contábil de US$ 15,4 bilhões de 

suas marcas mais conhecidas – 
Kraft e Oscar Mayer, e redução 
de seus dividendos. Além do 
3G, a Kraft tem entre seus só-
cios a Berkshire Hathaway, do 
megainvestidor americano War-
ren Buffett.

A queda no after market de 
quinta-feira na Bolsa de Nova York 
significou uma perda de US$ 12,6 
bilhões em valor de mercado da 
Kraft Heinz, dona das marcas de 
queijo Velveeta, do ketchup Heinz 
e do creamcheese Philadelphia, e 
deixou suas ações sendo negocia-
das no ponto mais baixo desde que 
a Heinz comprou a Kraft Foods 
em 2015, para criar a quinta maior 
empresa de alimentos e bebidas do 
mundo.

Crimes violentos no Rio 
recuam 14% em janeiro

A letalidade violenta, ou seja, as 
mortes violentas provocadas por 
agressão intencional, cresceu 26% de 
dezembro de 2018 para janeiro deste 
ano. Segundo o Instituto de Seguran-
ça Pública (ISP), órgão oficial do go-
verno fluminense, foram registrados 
563 homicídios dolosos, latrocínios, 
lesões corporais seguidas de morte e 
mortes por intervenção de policiais 
em janeiro deste ano, contra as 447 
de dezembro.

Na comparação com janeiro de 
2018, no entanto, houve uma queda 
de 14%, já que naquele período ha-
viam sido registradas 654 vítimas.

Analisando-se apenas o homicí-
dio doloso, que é um dos tipos de 
letalidade violenta, foram 386 ca-
sos, um aumento de 173% em re-
lação às 141 vítimas de dezembro. 

Apesar disso, houve queda de 18% 
em relação a janeiro de 2018. Este 
foi o mês de janeiro com o menor 
número de casos dos últimos sete 
anos e o segundo menor dos últi-
mos 28 anos, de acordo com o ISP. 
O número de mortes provocadas 
por policiais, no entanto, cresceu 
de 157 em janeiro de 2018 para 160 
em janeiro deste ano.

Os roubos de veículos caíram 
1% em relação a dezembro e 28% 
na comparação com janeiro de 
2018. Já os os roubos de carga ti-
veram quedas de 6% e de 24%, res-
pectivamente.

Os roubos de rua, que somaram 
11.230 casos em janeiro deste ano, 
cresceram 15% na comparação 
com dezembro e 3% em relação a 
janeiro do ano passado.

Desemprego bate 
recorde em sete 
estados e 13 capitais
Houve aumento da 
informalidade, o que 
impacta a Previdência

O desemprego no Brasil, ao final 
de 2018, foi o maior dos últimos 
sete anos em 13 capitais e em sete 
estados. A taxa também avançou 
em oito regiões metropolitanas. Os 
dados são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad), 
divulgada nesta sexta-feira pelo 
IBGE.

Na média nacional, a taxa de de-
socupação caiu de 12,7% em 2017 
para 12,3% no ano passado. Mas 
em algumas regiões o desemprego 
cresceu. Sudeste e Nordeste apre-

sentaram as maiores altas no ano 
passado, na comparação com 2017. 
Já o Sul teve a menor taxa, seguido 
pelo Centro-Oeste.

Segundo o estudo, o Sudeste 
foi a região com maior proporção 
de capitais com recorde de de-
semprego em 2018, com altas re-
gistradas em Vitória (12,5%), Rio 
de Janeiro (12,6%) e São Paulo 
(14,2%). Metade das capitais do 
Norte e dois terços das do Nor-
deste estão nessa situação. Ape-
nas no Centro-Oeste nenhuma 
capital apresentou alta na taxa de 
desocupação.

“Percebe-se que o problema é 
mais forte nos grandes centros ur-
banos, acompanhando as maiores 
concentrações da população. É um 
desemprego metropolitano, bem 
maior do que no interior do país”, 

disse Cimar Azeredo, coordena-
dor de Trabalho e Rendimento do 
IBGE.

“Observamos que nenhuma ca-
pital ou região metropolitana teve 
redução na desocupação entre 2014 
e 2018. Ao contrário, há aumentos 
bastante expressivos no período”, 
explica Azeredo.

Outro problema é a de empre-
gos com carteira de trabalho, que 
sofreu queda em todos os estados 
entre 2017 e 2018. Na comparação 
mais longa, desde 2014 as quedas 
são ainda mais expressivas. “Isso 
revela a qualidade do emprego sen-
do gerado nos últimos anos. Com 
a redução da carteira de trabalho e 
o aumento da informalidade, a con-
tribuição para a Previdência tam-
bém cai, o que cria problemas mais 
à frente.”

Brasil afirma que atuação na 
Venezuela é apenas  humanitária

O fechamento da fronteira do 
Brasil com a Venezuela não afe-
tou o plano do governo brasilei-
ro de distribuição de alimentos e 
medicamentos para a população 
venezuelana. O porta-voz da Pre-
sidência, Otávio do Rêgo Barros, 
afirmou nesta sexta-feira que há 
cerca de 200 toneladas de alimen-
tos, como arroz, feijão, açúcar, 
café, sal e leite em pó, além de 
kits de primeiros-socorros “à es-
pera do transporte”.

“A operação brasileira tem cará-
ter exclusivamente de ajuda huma-
nitária, não havendo qualquer inte-
resse do nosso país em quaisquer 
outras frentes neste momento”, res-
saltou.

O porta-voz afastou a hipótese 
de combate quando questionado 
sobre os confrontos registrados na 
região fronteiriça. “Nós não conjec-
turamos poder de combate”, disse. 
“Nós não estamos avaliando qual-
quer possibilidade de ataque neste 
momento. As operações de frontei-
ra são normais, de proteção do nos-
so território.”

Desde quinta-feira à noite a fron-
teira da Venezuela com o Brasil 

TV NBR/Divulgação

está fechada, por determinação do 
presidente Nicolás Maduro.

O presidente Jair Bolsonaro 
convocou reunião na tarde desta 
sexta para tratar do assunto. Sete 
ministros e representantes de 
outras três pastas estiveram no 
encontro. O governador de Ro-
raima, Antonio Denarium, parti-
cipou por videoconferência. Se-
gundo o porta-voz, a reunião foi 
para “delinear estratégias para a 

ação de ajuda humanitária”.
Na última quinta-feira, o vice-

presidente Hamilton Mourão disse 
que as ameaças de intervenção mi-
litar dos Estados Unidos na Vene-
zuela são “prematuras” e ela “não 
faria sentido”. “Acho que eles 
(EUA) estão mais no campo da re-
tórica do que na ação”, disse Mou-
rão em entrevista à AFP. “A Vene-
zuela tem que ser resolvida pelos 
venezuelanos.”

Governo: sem reforma país volta à recessão em 2020
A reforma da Previdência pode-

rá criar 8 milhões de empregos até 
2023. A estimativa consta de rela-
tório divulgado nesta sexta-feira 
pela Secretaria de Políticas Eco-
nômicas (SPE) do Ministério da 
Economia. Segundo a nota técnica, 
a renda per capita do brasileiro su-
birá R$ 5.772, caso as novas regras 
para aposentadorias e pensões se-
jam aprovadas.

Para chegar a esses valores, o es-
tudo comparou os efeitos da apro-
vação da reforma da Previdência 

sobre o crescimento da economia. 
Os cálculos mostram diferenças 
crescentes no Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos no país) nos cenários 
com e sem a aprovação das medi-
das.

Caso as regras para a Previdên-
cia Social e dos servidores públicos 
não mudem, o país cresceria apenas 
0,8% em 2019. No segundo semes-
tre de 2020, a economia voltaria a 
entrar em recessão, mas o país ain-
da fecharia o ano com expansão de 

0,3%. Nos anos seguintes, o recuo 
seria maior: -0,5% em 2021, -1,1% 
em 2022 e -1,8% em 2023.

Num cenário que considerou a 
aprovação da reforma da Previdên-
cia conforme enviada ao Congresso 
Nacional, o PIB cresceria 2,9% ao 
ano em 2019, 2020 e 2021. O rit-
mo de expansão se aceleraria para 
3,3% ao ano em 2022 e 2023. Ape-
nas em 2023, a diferença entre as 
estimativas de crescimento do PIB 
nos dois cenários se situaria em 5,1 
pontos percentuais.

O avião da FAB abastecido com a ajuda humanitária aos venezuelanos
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Desde o processamento 
e análise em tempo real, 
que impulsionam maior 
eficiência e aprendizado, 
até a manutenção prediti-
va, a Inteligência Artificial 
em computação de borda 
(Edge AI, em inglês) está 
impulsionando uma revolu-
ção na indústria. Fabrican-
tes de todo o mundo sofrem 
grande pressão para manter 
uma vantagem competiti-
va o que impulsiona pro-
gramas de transformação 
digital baseados em In-
ternet das Coisas (IoT) e 
Inteligência Artificial. Na 
verdade, a alavancagem da 
IoT industrial tornou-se tão 
evidente que recebeu a al-
cunha de Indústria 4.0.

Estas tecnologias es-
tão estabelecendo uma 
sintonia entre o “último 
andar” e o “chão de fábri-
ca”, resultando em ganhos 
de eficiência gritantes em 
quase todas as áreas do 
processo de fabricação. 
Desde o gerenciamento 
da cadeia de suprimento, 
montagem automatizada, 
manutenção preditiva até 
o atendimento automati-
zado, os benefícios de um 
processo de fabricação 
completamente integrado, 
alimentado por AI, são 
consideráveis.

O McKinsey Global Ins-
titute estimou que o uso de 
inteligência artificial tem 
o potencial para gerar um 
ganho de valor de US$ 3,5 
trilhões a US$ 5,8 trilhões 
ao ano em nove linhas de 
negócios de 19 segmentos 
da indústria. O poder da 
Edge AI de mesclar dados 
industriais e transformá-

los em produtos utilizáveis 
e serviços inovadores é o 
elemento central da Indús-
tria 4.0.

Essa abordagem focada 
em dados aumenta os desa-
fios de processamento, pois 
a inteligência dos dispositi-
vos IoT (câmeras e senso-
res, por exemplo) precisa 
ser reunida, analisada e 
acionada em tempo real. 
É nesse ponto que o Edge 
AI se torna particularmente 
importante para a Indústria 
4.0. Como processa os da-
dos para a tomada de deci-
sões em tempo real no local 
onde são coletados, elimina 
grande parte da latência 
existente em um sistema 
de nuvem tradicional, que 
realiza a operação distante 
dali, ficando, assim, sujeito 
a interrupções de transmis-
são, entre outros proble-
mas. A Edge AI possibilita 
reações instantâneas, o que 
pode fazer a diferença entre 
o sucesso e o fracasso no 
que diz respeito ao maqui-
nário industrial.

Um dos maiores terro-
res de qualquer industrial 
é a quebra de maquinário 
que, além de gerar custos 
elevados, causa interrup-
ções não programadas na 
produção. A AI de borda 
elimina este risco. Com 
sensores de IoT e Edge AI, 
os sistemas podem apren-
der (machine deep lear-
ning) quais são os padrões 
operacionais das linhas de 
montagem e, a partir daí, 
definir um modelo de ati-
vidade “normal”. Desta 
forma, alterações passam 
a ser detectadas em tempo 
real, o que permite que o 

maquinário seja desligado 
automaticamente, garantin-
do a segurança, a integri-
dade dos equipamentos e, 
consequentemente, evitan-
do paradas mais longas e 
dispendiosas.

A produção também é 
otimizada com a integra-
ção de todas as etapas, des-
de a cadeia de suprimentos 
e produção até a chegada 
do produto ao cliente final. 
Isso se dá por meio da cap-
tação de dados realizadas 
pelos dispositivos IoT e in-
terligados, em tempo real, 
pela Edge AI, no que se 
denominou “máquina para 

máquina” (m2m).
Este uso crescente da ro-

bótica Edge AI mudou as 
expectativas dos consumi-
dores, o que força as em-
presas a adequaram tanto 
a produção quanto sua lo-
gística. O uso de robôs au-
tônomos em aplicações de 
armazenamento é uma das 
principais tendências para 
2019, o que se estenderá 
para os próximos anos. A 
IDC prevê que os gastos 
mundiais com sistemas 
robóticos e drones totali-
zarão US$ 115,7 bilhões 
em 2019, um aumento de 

17,6% em relação a 2018. 
Em 2022, esses aportes de-
vem atingir US$ 210,3 bi-
lhões.

Pioneira, a Amazon pos-
sui mais de 100 mil robôs 
em operação em mais de 
26 centros de atendimento 
de pedidos em todo o mun-
do. O envio antecipado 
não é uma novidade, mas 
mudou. Em vez de centros 
de distribuição regionais, 
empresas adotam o envio 
de estoques para depósitos 
quase que imediatamente. 
Isso é possibilitado pela 
AI, que prevê, e aprende, 
quais itens, marcas e volu-
mes serão exigidos a cada 
momento e em quais loca-
lidades.

Como as necessidades 
de automação de processos 
e fornecedores diferem de 
uma indústria para outra, 
a eficiência de sistemas e 
plataformas Edge AI de-
pendem da capacidade de 
integração com as platafor-
mas de nuvem do cliente. 
Devem ser customizáveis, 
para que possam atender 
a requisitos específicos de 
implantação. A VIA Tech-
nologies, por exemplo, tem 
como diretriz garantir com-
patibilidade com os líderes 
do segmento, caso de Ali-
baba, Microsoft e Foghorn. 
Fidelização de clientes, 
previsibilidade da opera-
ção e de custos, eficiência 
na entrega e assertividade 
na oferta se tornam funda-
mentais para a atividade 
industrial.

q  Ubiratan Resende
Diretor-geral da VIA 

Technologies no Brasil.

Uma sensação estranha, 
vendo nos cargos do poder 
dito “público” figuras tão 
descaradamente mesqui-
nhas, emanando grosseria e 
ignorância, insensibilidade 
social explícita. Vejo o au-
mento dos zumbis nas noites, 
do desabrigo, da miséria, das 
situações de fermentação da 
violência e da criminalidade 
externa, de rua, que alcança 
a esmagadora maioria e ser-
ve à mídia pra apavorar e pa-
ralisar a população.

A criminalidade interna, 
que infesta os círculos de 
poder, não se mostra, não se 
vê, não se permite perceber. 
Estão nos bastidores, acima 
dos chamados “poderes pú-
blicos”. E é daí que brotam 
as decisões perversas que 
criam o caos social, impõem 
a ignorância e a desinforma-
ção, impedem o Estado de 
cumprir a sua própria cons-
tituição, roubando direitos 
básicos à população.

Assim se garante aces-
so ao roubo principal, os 
saques econômicos, finan-
ceiros e mega empresariais 

dos recursos e das riquezas 
da nação, em benefício dos 
poucos podres de ricos, que 
já têm muito mais do que 
precisariam pra viver muitas 
vidas fartas.

E na barbárie social cau-
sada, miséria, ignorância, 
exploração desenfreada, na 
exclusão, no abandono brota 
a fonte farta da criminalida-
de que fornece “trabalha-
dores” aos empresários dos 
crimes organizados, “mão 
de obra” inesgotável e sem 
direitos trabalhistas.

Serviços públicos não 
fazem nem por merecer o 
nome, sabotados pelo pró-
prio sistema social. É a 
exigência, indiferente ao 

sofrimento de milhões, dos 
poderes econômicos que do-
minam o Estado em todas as 
áreas, comandados por ban-
queiros internacionais que 
parasitam o mundo.

A dor das multidões ali-
menta sua ambição desuma-
na. Os cúmplices executivos, 
traidores dos seus povos, são 
pinçados da coletividade pra 
ocupar os cargos de mando 
social, a seu serviço. Desta 
vez, com raiva dos últimos 
“capatazes” – benevolentes 
demais com os escraviza-
dos – puseram uma corja 
especialmente perversa, com 
todas as artimanhas da con-
dução de mentalidades, na 
difamação, na produção de 
sentimentos de rejeição com 
o massacre midiático e pelas 
redes sociais, profundamen-
te, usando os dados pessoais 
coletados pra isso e milhões 
de mensagens falsas, dis-
torcidas, mentirosas, sutis e 
grosseiras, em todos os ní-
veis, estimulando o ódio e o 
conflito pra evitar o entendi-
mento do que estava aconte-
cendo.

Era uma troca de capata-
zes. Os benevolentes saíram, 
entraram os sádicos. E aos 
que perguntam qual é “a so-
lução” ou “a saída”, respon-
do que a saída é a morte e não 
há outra. E que é do enxerga-
mento e do entendimento da 
criminalidade entranhada no 
“aparato público”, seques-
trado pelos poderes econô-
micos instalados acima dos 
tais “poderes”, que vão bro-
tar as soluções – e não “a so-
lução” – nos locais onde se 
fizerem necessárias.

Soluções locais e deci-
didas pelos locais. Um pas-
so no processo que deve se 
seguir ao esclarecimento, à 
percepção de que é preciso 
tomar a vida nas próprias 
mãos, e não esperar por 
salvadores improváveis, na 
expectativa artificial e falsa 
que torna as pessoas passi-
vas, sem iniciativa e sem po-
der de decisão.

q  Eduardo Marinho
Artista de rua e escritor, 

mantém o site https://
observareabsorver.info

Muitas empresas con-
sideram cumprido o seu 
papel a transferência de 
responsabilidade de reco-
locação para as especiali-
zadas ao demitirem seus 
funcionários, no mais das 
vezes sem prepará-los. 
Carece juízo! Tal (falta 
de) apoio aos que vestiram 
a camisa da empresa, por 
um bom tempo, enfraque-
ce os laços de solidarieda-
de, lealdade e confiança. 
O que torna o ambiente 
organizacional caótico e 
infecundo ao surgimento 
de talentos, inaplicável à 
gestão de competências e, 
muito pior, ao pacto ético. 
Compromete o coleguis-
mo e exacerba a competi-
ção.

Ora, há relativa certeza 
de que o mundo do empre-
go minguou, e a tendência 
é de declínio constante. 
A automatização, robo-
tização, as fusões, a glo-
balização – que tornam 
os problemas nacionais 
em internacionais –  são 
os fatores determinantes. 
Procura-se os que dili-
gentemente, por ação ou 
omissão, criaram esse am-
biente para que reavaliem 
o papel do humano: gover-
nos, empresários, executi-
vos, entidades de classe, 
academia, consultores...

Ademais, a temperatura 
explode à medida que o 
endeusamento do consu-
mo comanda as escolhas 
profissionais. Exige-se 
pouco do ensino porque 
não o querem por “voca-
ção” e sim para atender o 
poder de compra e a aca-
demia que prepara para 
um mundo que não exis-
te. Contudo, só adquire 
quem empreende ou está 
empregado. Hoje, qual é 
a participação da mão e 
mentes de obra no custo 
do produto, no mais das 
vezes irrisórias? Ou, ain-
da, quanto investimos em 
P&D e Inovação? Há que 
se incentivar.

Há no ar um novo pa-
radigma à espreita dos 
que coroam os organogra-
mas. Pois ele em paralelo 
e à margem do dia a dia, 
modesto – embora persis-
tente – aos poucos começa 
a tomar forma, e se mate-
rializando já em algumas 
(poucas) iniciativas de 
organizações pioneiras no 
que concerne ao reconhe-
cimento da Responsabili-
dade Social de base.

Que voltem – os fun-
cionários – no dia seguinte 
ou na segunda-feira, cer-
tos que terão mais dias 
de trabalho ou, com an-
tecedência a preparação 
para a segunda carreira, 
no comércio, nos serviços, 
e, principalmente, na con-
sultoria – o mercado que 
mais cresce.

A dispensa oportunis-
ta, inopinada e brutal do 
pessoal, sem a preparação 
adequada e devida para 
iniciá-los numa segun-
da carreira, num segundo 
trabalho, não é somente 
mesquinha, egoísta e, por 
vezes, até inescrupulosa. 
Precisa mudar!

Mais que uma cruel-
dade ela é, antes de tudo, 
anacrônica e até ignoran-
te, pois perde-se de cara 
o consumidor, aumenta a 
inadimplência, a insegu-
rança, e perdemos todos 
– empresa, consultores, 
academia, governos, mí-
dia – a oportunidade de 
não sermos simplesmente 
reativos – efeito dos tem-
pos – para assumirmos o 
papel de agentes de mu-
dança. Não mais vítimas 
desses maus tempos, mas, 
pioneiramente, artífices 
de um tempo novo, que 
ajudaremos a eleger, criar 
e a chegar a todos para 
embrenharmos, não só 
de raspão, tangenciando, 
mais fortemente na Res-
ponsabilidade Social. En-
tidades: chega de premiar 
quem paga a festa!

Há de haver, também e 
por outro lado, emprega-
dos mais conscientes ela-
borando o planejamento 
da carreira, a conversão 
bem planejada, a fim de 
não ficarem à mercê de 
abalos, da queda cons-
tante do emprego, e, sa-
bendo que viverão mais 
tempo que seus pais, te-
rem as rédeas da vida e 
da carreira bem firmes 
para, aí sim, escolherem 
o que desejam, inclusive, 
abandonar a empresa que 
não aproveita as suas po-
tencialidades ou que não 
prima por boas práticas, 
pela ética, ou, ainda, por 
não entregarem ao con-
sumidor o que prometem. 

“Faz a conta dos dias de 
tua vida, perceberás que 
poucos restaram para ti 
mesmo” (Sêneca). Enfim, 
cabe a todos investir.

q  Luiz Affonso Ro-
mano

Consultor, coach para 
desenvolvimento em 

Consultoria, diretor do 
Laboratório da Consultoria 
e presidente da Associação 

Brasileira de Consultores 
(ABCO).

A criminalidade 
interna, que 
infesta os círculos 
de poder, não se 
mostra, não se vê

A dispensa 
oportunista, 
inopinada 
e brutal do 
pessoal é 
inescrupulosa

Miséria moral no domínio social Procura-se o culpado

Ganhos e demandas da Indústria 4.0

Inteligência 
Artificial de 
borda previne 
quebras e 
programa 
estoques
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EDITAL
SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS ESTABELECI- 
MENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ: 42.586.511/0001-87
O SEMERJ, por seu Presidente, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA os Srs. Mantenedores, quites com as 
suas obrigações financeiras sindicais, para a Assembléia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 14 de março de 2019,  à Av. 
Rio Branco, 277, Sala 1410, Centro, RJ, às 10h30min., em primeira 
convocação e às 11:00 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1) Negociação Coletiva SAAE-RJ 2019/2020; 2) Composição da 
Comissão de Negociação SEMERJ; 3) Assuntos Gerais.

Candido Mendes
Presidente

Quando sairá a CPI de Brumadinho?
Senado e  
Câmara ainda  
não definiram  
como será 

Senado vai definir semana 
que vem se terá CPI própria 
sobre Brumadinho

Ainda com mais de 100 
pessoas desaparecidas e mais 
de 170 corpos encontrados, 
além de alarmes diários so-
bre possibilidades de novos 
rompimentos de barragens, 
o Senado ainda discute se 
criará ou não uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para apurar responsa-
bilidades da tragédia de Bru-
madinho, em Minas Gerais.  

O presidente da Casa, 
senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP) disse nesta 
sexta-feira que na próxima 
reunião com líderes partidá-
rios, na terça-feira (26), sairá 

a definição se terá uma CPI 
própria para apurar o rompi-
mento ou se terá uma comis-
são mista com a Câmara dos 
Deputados. Apesar de defen-
der um colegiado misto, ele 
admitiu que a tendência é 
que cada Casa tenha sua pró-
pria CPI.

“Eu tenho conversado 
com os senadores e deputa-
dos para que a gente pudesse 
construir uma CPMI para dar 
uma resposta sobre pesso-
as que morreram vítimas de 
uma tragédia, que pelo que 
se conhece até agora, foram 
vítimas de descaso de uma 
empresa, mas há resistência 
por parte de senadores e de-
putados para a constituição 
da CPMI . Pedi aos líderes 
que façam suas indicações 
(de membros) e na terça vou 
encaminhar se vamos insta-
lar nossa CPI, ou se vamos 
esperar a sessão do Congres-
so para ler o requerimento de 
CPI Mista”, explicou duran-
te café da manhã com jor-
nalistas em Brasília. O atual 

21 hidrelétricas inspecionadas
A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) di-
vulgou nesta a lista das 21 
usinas hidrelétricas que fo-
ram inspecionadas desde o 
dia 12. Segundo nota divul-
gada pela agência regulado-
ra, nenhuma das barragens 
vistoriadas apresenta risco. 
As visitas, in loco, foram 
feitas por força-tarefa que 
inclui tanto representantes 
da Aneel quanto de agências 
estaduais. A operação, que 
começou no último dia 12, 
vai fiscalizar, até maio, as 
barragens de 142 usinas hi-
drelétricas em 18 estados.

De acordo com a Aneel, 
até o momento, foram vis-
toriadas barragens em Mi-
nas Gerais, em São Paulo, 
no Paraná, no Rio Grande 
do Sul e em Mato Grosso. 
A lista completa está dispo-
nível na página da Aneel. A 

força-tarefa “não identificou 
anomalias que possam afetar 
a segurança das barragens 
vistoriadas”, acrescentou a 
agência.

Após a primeira etapa de 
inspeção, a Aneel continua-
rá, entre maio e dezembro, 
a inspeção presencial para 
totalizar 335 empreendimen-
tos fiscalizados em 2019. 
A força-tarefa verifica a 
elaboração, pelos empreen-
dedores, dos planos de Se-
gurança de Barragens e de 
Ação Emergencial das usi-
nas, em conformidade com 
a Lei 12.334, de 2010, e 
seu adequado cumprimento. 
Além disso, os servidores da 
agência conferem se os em-
preendedores realizaram as 
inspeções de segurança e ve-
rificam as condições operati-
vas das estruturas das usinas 
e o estado de conservação.

presidente do Senado já pre-
sidiu a Comissão de Meio 

Ambiente da Casa, após o 
desastre de Marina.

O objetivo é acabar com  
a Previdência pública

A proposta de reforma da Previdência traz várias ar-
madilhas e coloca “bodes” na sala. Mas a ideia por trás 
dela é clara: acabar com o sistema previdenciário público. 
As exigências para quem for se aposentar são hercúleas. 
Quarenta anos de contribuição é algo fora do alcance da 
maioria dos trabalhadores que não pertencem às classes 
mais abastadas. Hoje, apenas cerca de um terço dos apo-
sentados conseguiu alcançar o benefício por tempo de 
contribuição; os demais se aposentaram por idade.

Mesmo que consiga contribuir por 40 anos, o valor do 
benefício será pequeno em relação aos últimos salários 
recebidos, já que o cálculo levará em conta todos os va-
lores recebidos ao longo da vida, não apenas a média dos 
80% maiores, como é hoje, em que se descarta os 20% 
menores salários.

O resultado disso será uma desesperança com o siste-
ma previdenciário, que levará o trabalhador, iludido, a 
suplicar pelo sistema de capitalização. A reboque, a car-
teira verde e amarela, aquela que enterra de vez os direi-
tos trabalhistas.

O sistema é um fracasso no Chile, onde mais da metade 
dos aposentados chilenos recebem menos de 40% do sa-
lário mínimo (aqui, a equipe econômica pretende estab-
elecer um piso, que seria o mínimo). Perdem os trabalha-
dores, perdem as empresas, que vêm o poder de compra 
dos consumidores minguar, e perde o Estado, que tem que 
arcar com os custos sociais da miséria. Ganham, a curto 
prazo, apenas meia dúzia de instituições financeiras.

Na base de tudo isso, há o componente ideológico. 
Mas isso é assunto para outra coluna.

Vem de longe
A tentativa de Hugo Chávez de superar a dependên-

cia do petróleo não deram certo; suas reformas não eram 
sustentáveis e fracassaram. “Entretanto, esse debate ex-
iste desde 1936, quando se dizia ‘semear o petróleo para 
colher o desenvolvimento’. E o país sempre fracassou 
nisso. Não parece ser por causa de Chávez ou Nicolás 
Maduro que isso não funcione – os antecessores deles 
também não conseguiram.”

A afirmação é do cientista político alemão Stefan Pe-
ters, que dirige o Instituto teuto-colombiano Capaz, em 
Bogotá, em entrevista à Deutsche Welle. Ele comple-
menta afirmando que Juan Guaidó e a oposição também 
querem dar prosseguimento a esse modelo suscetível 
a crises. “É verdade que com uma abertura bem maior 
para as empresas privadas do setor petrolífero, mas sem 
quebrar a lógica de se concentrar sobretudo em matérias-
primas e em especial no petróleo.”

Outros países, como a Arábia Saudita, fizeram tentati-
vas de se livrar da maldição do petróleo e também fracas-
saram. “Assim eu arrisco dizer que sempre vai dar erra-
do. E fica a pergunta: por que é assim? Eu acho que deve 
ser porque nos negócios com petróleo há tanto dinheiro 
que reformas dolorosas ou tentativas de deixar o petróleo 
no fim nem mesmo são necessárias”, analisa Peters.

EUA morrem nas drogas
Em termos de acidentes, o envenenamento por drogas 

(legais ou não) é a principal causa de morte nos EUA. As 
chances de morrer por intoxicação acidental de drogas 
na vida são de uma em 64, em comparação com uma 
em 572 em um acidente de carro e uma em 218.106 por 
ferimentos fatais causados por raios. Os dados, de 2017, 
são do Insurance Information Institute.

Mais pessoas são mortas em acidentes automobilísti-
cos do que em acidentes de motocicleta ou de avião, não 
porque andar de moto ou viajar de avião é mais ou me-
nos perigoso, mas porque muito mais pessoas viajam de 
carro. Ou seja, a chance de morrer é função do risco em 
si e da frequência que você está exposto, explica o con-
sultor Francisco Galiza.

Distraído
Gustavo Bebianno denunciou que, quando era minis-

tro da Secretaria-Geral da Presidência, recebeu ameaças 
por telefone. O ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, não tomou providências para investigar o 
caso e sequer comentou o assunto.

Rápidas
A Comissão do Direito da Criança e do Adolescente 

da OAB/RJ realiza nesta segunda-feira o VIII Caminhos 
da Adoção. O encontro começa às 17h, na sede da Ordem 
*** O Shopping Jardim Guadalupe recebe neste sábado 
o Encontro de Animais Silvestres, em parceria com o 
grupo Aves Amor Incondicional *** O bitcoin está em 
queda, mas ainda não perdeu o brilho. O Bitcoin Banco 
fará um curso sobre criptomoedas em parceria com a 
ESPM. E a Faculdade de Informática e Administração 
Paulista (Fiap) tem um MBA em Blockchain *** Marco 
Aurélio Ferreira é o novo diretor-executivo da Associa-
ção Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

Senador é alvo de crimes da corrupção e lavagem de dinheiros 
A Polícia Federal defla-

grou nesta sexta-feira a Ope-
ração Compensação, tendo 
como alvo principal o sena-
dor Ciro Nogueira, presiden-
te do Partido Progressista 
(PP). A ação é um desdobra-
mento de um inquérito do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que apura crimes de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro.

De acordo com a Polícia 
Federal, a investigação teve 
como origem os depoimen-

tos prestados por colabora-
dores que afirmaram ter re-
passado cerca de 43 milhões 
de reais ao PP, em pagamen-
tos em espécie e doações ofi-
ciais, por intermédio de Ciro 
Nogueira, em troca de apoio 
político do partido na cam-
panha eleitoral para a eleição 
presidencial de 2014.

O presidente do Senado 
Davi Alcolumbre (DEM-
AP) não quis comentar o 
fato do senador Ciro No-
gueira ser o principal alvo 

da operação “Compensa-
ção”, da Polícia Federal, 
que investiga crimes de cor-
rupção passiva e de lavagem 
de dinheiro. Depoimentos 
prestados por colaboradores 
apontam repasses de R$ 43 
milhões ao Partido Progres-
sista, em pagamentos em es-
pécie e doações oficiais, por 
intermédio do senador, em 
troca de apoio político do 
partido na campanha eleito-
ral para a eleição presiden-
cial de 2014.

“Não posso, como pre-
sidente do Senado, acu-
sar um senador. Eu posso 
como presidente do Senado 
pedir para os senadores te-
rem posturas de senadores, 
trabalharem pelo Brasil , 
representem seus estados. 
Nesse sentido, minha posi-
ção como presidente do Se-
nado é de autonomia de um 
Poder constituído, de inde-
pendência de harmonia e de 
trabalho”, afirmou.

Guedes espera aprovação da reforma da Previdência até junho
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, manifestou 
seu otimismo de que a re-
forma da Previdência seja 
aprovada pelo Congresso 
Nacional ainda no primeiro 
semestre deste ano. A decla-
ração foi dada nesta sexta-
feira após a cerimônia de 
posse da nova presidente do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
Suzana Ribeiro Guerra.

Guedes lembrou que a 
Previdência é o maior gas-
to do governo e precisa ser 

equacionada. “A reforma da 
Previdência é o primeiro ata-
que potente a esse desajuste 
fiscal, porque realmente é a 
primeira grande rubrica de 
despesas públicas. Nosso 
déficit na Previdência está 
indo de R$ 340 bilhões no 
ano passado para R$ 370 bi-
lhões este ano. As despesas 
com Previdência estão em 
R$ 700 bilhões”.

A reforma da Previdência 
chegou nesta sexta-feira à 
Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

(CCJ) da Câmara, primei-
ra etapa da tramitação de 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC). O texto 
foi enviado ontem à comis-
são pelo presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ).

O presidente Jair Bolso-
naro entregou a proposta ao 
Congresso Nacional na últi-
ma quarta-feira (20). Maia 
disse esta semana que vai 
determinar a instalação da 
comissão na próxima terça-
feira (26). O objetivo é ini-

ciar a contagem de prazo 
para a análise do texto na 
CCJ.

Os partidos ainda preci-
sam indicar os 66 membros 
da comissão, que também 
terá que eleger o presidente 
e os três vice-presidentes. O 
PSL, partido de Bolsonaro, 
vai indicar o presidente da 
CCJ por ter a maior bancada 
do maior bloco parlamen-
tar da Câmara, formado por 
PSL, PP, PSD, MDB, PR, 
PRB, PSDB, DEM, PTB, 
PSC e PMN.

Bebianno escreve 
cartas de aviso

Com medo das ameaças 
que recebeu, o ex-ministro 
Gustavo Bebianno, demitido 
por Jair Bolsonaro na sema-
na passada, escreveu cartas 
para duas pessoas com os 
nomes de quem estaria inte-
ressado em lhe causar algum 
mal, segundo a coluna Ra-
dar. “Se algo acontecer co-
migo, abram”. No momento 
da crise, pouco antes de ser 
demitido, Bebianno teria 
recebido ameaças de mor-
te por meio do WhatsApp e 
cogitou fazer a denúncia às 

autoridades, informou a jor-
nalista Mônica Bergamo.

Hasselmann  
ataca professores 

Em discurso no plenário 
da Câmara, a deputada fede-
ral Joice Hasselmann, eleita 
pelo PSL de São Paulo na 
onda dos votos entregues 
a Jair Bolsonaro, disse ser 
contra mais investimentos na 
educação e culpou os profes-
sores. “Para quê? Não adian-
ta nada! Nossos professores 
hoje lamentavelmente não 
sabem ensinar”, disse. Para 
ela, colocar mais dinheiro na 

educação é como encher uma 
mangueira cheia de furos. A 
deputada também disse que 
os professores no Brasil estão 
cumprindo o papel de “des-
formar” as nossas crianças, 
que crescem sem conseguir 
entender as disciplinas.

Pesquisador assume 
presidência do CNPq

O pesquisador em Engenha-
ria Aeroespacial e Aeronáu-
tica, João Luiz Filgueiras de 
Azevedo, assumiu  a presidên-
cia do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) com o 

desafio de enfrentar a redução 
de recursos - um orçamento de 
quase R$ 300 milhões a menos 
na comparação com o dispo-
nível em 2018 -, que podem 
ameaçar inclusive o pagamen-
to de bolsas a pesquisadores. 

Censo 2020 é o 
principal desafio

A nova presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Susana 
Cordeiro Guerra, disse nesta 
sexta-feira, ao tomar posse 
no cargo, que o censo 2020 
é o principal desafio da ins-
tituição. 
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Produção de aço sobe 2,3% em janeiro
No entanto, a 
produção de 
laminados teve 
queda de 3,1%.

A produção brasileira 
de aço bruto somou 2,9 
milhões de toneladas em 
janeiro, aumento de 2,3% 
em comparação a janeiro 
de 2018. Já a produção de 
laminados caiu 3,1%, com 
1,8 milhão de toneladas, e 
a produção de semiacaba-
dos para vendas teve queda 
de 9,2%, atingindo 729 mil 
toneladas. Os números fo-

ram divulgados nesta sex-
ta-feira pelo Instituto Aço 
Brasil.

As vendas internas tive-
ram redução de 3,7% em 
relação a janeiro de 2018, 
com 1,4 milhão de tonela-
das. Queda também no con-
sumo aparente de derivados 
(-5,6%), que alcançou, em 
janeiro, 1,5 milhão de tone-
ladas, frente ao mesmo perí-
odo de 2018.

A análise em termos re-
gionais mostrou que Minas 
Gerais, com 945 mil tonela-
das, segue na liderança dos 
estados produtores de aço 
no país, seguido do Rio de 
Janeiro (836 mil toneladas) 
e Espírito Santo (579 mil to-
neladas).

A China ocupa a liderança 
entre os produtores mundiais 
de aço, com 929,26 milhões 
de toneladas produzidas no 
ano passado, expansão de 
6,6% comparativamente 
ao ano anterior. Os Estados 
Unidos são o segundo colo-
cado no ranking, com 168 
milhões de toneladas, menos 
0,3% que em 2017.

Apesar de não estar na 
relação dos cinco maiores 
produtores globais, o Bra-
sil, com 34,735 milhões de 
toneladas produzidas de aço 
no ano passado, é líder na 
América Latina. Na segunda 
colocação, aparece o Méxi-
co, com 20,20 milhões de 
toneladas de aço produzidas 
em 2018.

Lucro líquido da Localiza tem 
crescimento de 17% em 2018
Frota da rede da 
locadora atingiu 
248 mil carros

A Localiza, maior rede de 
aluguel de carros da América 
do Sul, aumentou em 17% o 
lucro líquido no ano passado 
em relação a 2017. A frota da 
rede atingiu 248 mil carros. 
No consolidado de 2018, a 
companhia alcançou cresci-
mento de 30,3% na receita 
líquida, e o Ebida apresentou 
expansão de 21%, superando 
R$1,5 bilhão. 

Em 2018, a Localiza ga-
nhou novamente destaque 
como uma das 25 marcas 
mais valiosas de 2018, fi-
gurando em 22º lugar no 
ranking da consultoria In-
terbrand. A marca está ava-
liada em R$ 461 milhões e 
é uma das quatro que mais 
cresceu no ano de 2018, de 
acordo com a análise que 
avaliou a estabilidade das 
marcas num cenário de bus-
ca por equilíbrio em tempos 
de crise.

Na divisão de Aluguel de

Carros da Localiza, a fro-
ta média alugada cresceu 
27,2% em relação ao quarto 
trimestre de 2017. Na Ges-
tão de Frotas, a frota média 
alugada subiu 14,7%. O Se-
minovos acelerou o volume 
de vendas no último trimes-
tre do ano vendeu 32.281 
carros.

A rede própria de agên-
cias foi ampliada em 17 
unidades, passando de 384 
em 31/12/2017 para 401
em 31/12/2018. A rede Loca-
liza encerrou 2018 com 591 
agências, sendo 526 no Bra-
sil e 65 em outros 5 países da 
América do Sul.

Entre os destaques finan-
ceiros do quarto trimestre, 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, estão: a 
receita líquida de Aluguel de 
Carros, que cresceu 26,2%, 
o EBITDA com aumento 
de 16,2%, o Ebit crescen-
do 10,7% e o lucro líquido 
com crescimento recorde de 
4,0%.

“2018 foi mais um ano 
de crescimento espetacular. 
Estamos muito satisfeitos 
com os resultados recordes e 
com o contexto operacional 
da empresa que se manteve 

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.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DADEFENSORIA PÚBLICA 

NO ESTADO DORIO DE JANEIRO LIMITADA – SICOOB COOMPERJ
CNPJ: 04.694.278/0001-67   NIRE: 33.4.0004023-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECO-
NOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
LIMITADA – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os seus associados, que nesta data são em número 
de 3599 (três mil, quinhentos e noventa e nove), em condições de votar, para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede social 
à Rua Rodrigo Silva, nº 26, 9° andar, no dia 29/03/2019, obedecendo aos 
seguintes horários e quorum para a sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo assim o que determina o estatuto social: 1- em primeira convoca-
ção, às 8:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de 
associados; 2 - em segunda convocação, às 9:00 horas, com a presença da 
metade e mais um do número total de associados; 3 - em terceira e última 
convocação, às 10:00 horas, com a presença de no mínimo dez associa-
dos. A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre os seguintes assuntos: 
1º) Prestação de contas do exercício de 2018 dos órgãos de administração, 
compreendendo o relatório da gestão, o balanço do exercício social, parecer 
do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela Confederação Na-
cional de Auditoria Cooperativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados 
do exercício de 2018; 2º) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as 
parcelas para fundos obrigatórios; 3º) Eleição dos componentes do Conselho 
Fiscal; 4º) Eleição de um membro do Conselho de Administração em razão 
de vacância do cargo por renuncia; 5º) Fixação do valor global dos honorá-
rios e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva e da cédula de 
presença dos Órgãos Colegiados; 6º) Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019.
Virgílio Panagiotis Stavridis 

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

Convocação: Ficam convidados os Senhores Sócios Quotistas da Elogroup 
Desenvolvimento e Consultoria Ltda., sociedade limitada brasileira, inscrita no 
CNPJ/MF 08.670.505/0001-75, para a reunião extraordinária de sócios, a ser 
realizada na Rua da Quitanda, 60, pavimento 3, Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-
030, no dia 07 de março de 2019, em primeira convocação, às 10 horas, com 
a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 (três quartos) do ca-
pital social ou, não atendido esse quórum, às 11 horas do mesmo dia, com a 
presença de qualquer número de sócios, com a seguinte agenda e ordem do 
dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) retirada das 
sócias quotistas Amanda Tomaz Velloso da Silva, brasileira, solteira, adminis-
tradora, residente na Rua Nascimento Silva, 04, bloco C, apto. 1708, Ipane-
ma, RJ/RJ, CEP 22.421.022, CI 2474361 SSP/DF, CPF/MF 009.136.101-00; 
Vanessa Araujo Feldman, brasileira, solteira, engenheira, residente na Rua 
Via Lactea, 135, bloco C, apto. 810, Andaraí, RJ/RJ, CEP 20.540-365, CI 
122310329 DIC-RJ, CPF/MF 117.102.877-64; e Luciana Nunes da Silva Mei-
relles Dória, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada na Cida-
de de Niteroi, RJ, na Rua General Pereira da Silva, 290, bloco 1, apto. 706, 
Icaraí, CEP 24.220-031, CI 262759410 DICRJ, CPF/MF 112.466.297-98, da 
sociedade, com a cessão onerosa das suas respectivas participações à sócia 
quotista Innvent Consultoria e Participações Ltda., sociedade limitada brasi-
leira, CNPJ/MF sob 10.529.570/0001-27, com sua sede social na Rua Santa 
Luzia, 651, pav. 29, Centro, RJ/RJ, CEP 20.030-041; (ii) destituição do sócio 
quotista Leandro dos Santos de Jesus, brasileiro, casado, engenheiro, residen-
te na Rua General Ribeiro da Costa, 178, bloco 1, apto. 101, Leme, RJ/RJ, 
CEP 22.010-050, do cargo de administrador da Sociedade; e (iii) alterações 
no contrato social como resultado das medidas anteriores, bem como eventu-
ais outros temas de interesse social”. Serão admitidos à reunião os sócios da 
Sociedade (munidos de documento de identidade com foto) ou seus procura-
dores e advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda os 
requisitos legais. RJ, 22/02/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

IATE CLUBE JARDIM GUANABARA 
Fundado em 27 de dezembro de 1950 

CD 03/2019
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 

De acordo com a resolução do Conselho Deliberativo de 14 de fevereiro de 
2019, cumprindo o que determina o artigo 13 do Estatuto, em sua alínea 
"a" parágrafo 3° convidamos os Senhores Sócios Proprietários, em pleno 
gozo de seus direitos e quites com o clube até o mês de marco/2019, a 
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 20:00 horas 
do dia 13 de março de 2019 (quarta-feira), no Salão de Festas Novos 
Ventos, sito à Rua Orestes Barbosa, 229 - Jardim Guanabara, Ilha do 
Governador, RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte, ORDEM DO DIA:
a) Relatório, Contas e Balanço, apresentados pela Diretoria, relativos ao 
exercício de 2018, acompanhados dos pareceres da Auditoria Externa. 
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo; b) Outros assuntos: De acordo 
com a aliança "a" do artigo 13 do Estatuto, os assuntos que não constam 
da presente Ordem do Dia somente poderão ser debatidos se a Assem-
bleia assim o decidir ao aprovar a presente Ordem do Dia, de acordo com 
o Regimento Especial e Transitório, em seu artigo 5° para essa AGO. Os 
assuntos diferentes da Ordem do Dia, deverão ser encaminhados á mesa, 
por escrito, até duas horas antes da abertura da Assembléia de acordo 
com o seu Regimento Especial e transitório. A Assembleia Geral Ordinária 
reunir-se-á às 20:00 horas, podendo deliberar com qualquer número de 
sócios presentes de acordo com o parágrafo 3° do artigo 13 do Estatuto. 
O Relatório Contas e Balanço apresentado pela Diretoria, os pareceres e 
o Regimento Especial e Transitório encontram-se à disposição de todos 
sócios na secretaria do Clube. Rio de Janeiro,14 de fevereiro de 2019.

LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
Presidente do Conselho Deliberativo 

positivo permitindo o cresci-
mento com geração de valor 
ao longo de todo ano de 2018. 
Continuaremos a investir na 
expansão da frota, tecnologia, 
pessoas, gestão e novos pro-
dutos e serviços para suportar 
os desafios e capturar as opor-
tunidades do mercado para 
os próximos anos”, destaca o 
CFO da Localiza,

A Localiza tem um 
novo chairman (presidente
do Conselho), o conselheiro 
independente Oscar Bernar-
des. Ele substituiu o empre-
sário e fundador da Localiza, 
Salim Mattar, que em 13 de
dezembro de 2018, renunciou 
Conselho de Administração 
da companhia para se dedicar 
a vida pública.

Índice de registro de 
imóveis pode melhorar 
transações no país

A capital paulista regis-
trou 159 mil transações imo-
biliárias no ano passado, o 
que representa aumento de 
13% na comparação com 
2017. O município do Rio de 
Janeiro teve alta de 1%, tota-
lizando 66 mil transações no 
mesmo período.

É o primeiro índice de 
registro de imóveis no país, 
elaborado pela Associação 
de Registradores Imobiliá-
rios de São Paulo (Arisp) e 
Associação de Registradores 
Imobiliários do Rio de Janei-
ro (Arirj), com consultoria 
técnica e metodológica da 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe).

Em parceria com as enti-
dades, o Ministério da Eco-
nomia anunciou nesta sexta-
feira os primeiros dados do 
índice. Também foi criado 
um grupo de trabalho que vai 
atuar na melhoria da posição 
no ranking do Doing Busi-
ness, sistema que avalia os 
ambientes de regulamentos 
para fazer negócios e sua im-
plementação em 190 países. 
O Brasil está na 109ª posição 

no ranking. A meta do go-
verno é chegar ao final de 4 
anos de mandato na 50ª posi-
ção. O indicador pode ajudar 
na melhoria da colocação.

Além disso, de acordo 
com o Secretário Espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital, 
Paulo Uebel, na próxima 
semana devem ser anuncia-
das medidas para facilitar 
a abertura de empresas, o 
que também contribui para 
a melhoria do ambiente de 
negócios.

Para o governo, o índice 
servirá como termômetro 
para o mercado imobiliário, 
tendo impacto na qualifica-
ção de políticas públicas e 
possibilitando melhores de-
cisões do setor privado so-
bre o mercado imobiliário. 
“Com isso, você pode rever 
políticas habitacionais, po-
líticas de crédito, políticas 
de acesso à terra, facilidade 
de fazer registro. Você con-
segue determinar se uma 
política pública no passado 
teve ou não efeito”, disse o 
secretário.

Phenom 300: jato executivo 
mais vendido no mundo 

A Embraer Aviação Exe-
cutiva entregou 53 jatos Phe-
nom 300 e Phenom 300E em 
2018, de acordo com o rela-
tório da Gama (General Avia-
tion Manufacturers Associa-
tion), entidade americana que 
representa o setor. Este é o 
sétimo ano consecutivo em 
que o Phenom 300 alcança 
esta marca, tendo acumulado 
mais de 490 entregas desde 
dezembro de 2009.

“O Phenom 300 é o jato 
leve mais veloz, tendo estabe-
lecido vários recordes de velo-
cidade reconhecidos pela NAA 
(National Aeronautic Associa-
tion) e pela FAI (Federation 
Aeronautique Internationale)”, 
destaca a Embraer.

“Esse sucesso do Phenom 
300 no mercado reflete nos-
so compromisso de fascinar 
os clientes e entregar uma 
experiência superior na avia-
ção executiva”, disse Micha-
el Amalfitano, Presidente & 
CEO da Embraer Aviação 
Executiva.

Originalmente lançado 

em 2005, o Phenom 300 tem 
liderado o segmento de ja-
tos leves desde 2012. O jato 
está em operação em mais de 
30 países e sua frota já acu-
mula mais de 780 mil horas 
de voo. A Embraer está in-
vestindo continuamente na 
competitividade do Phenom 
300, com melhorias no seu 
conforto, tecnologia e efici-
ência operacional.

Em outubro de 2017, 
o novo Phenom 300E foi 
anunciado e entrou no mer-
cado apenas cinco meses de-
pois, em março de 2018, e é 
o único modelo do Phenom 
300 comercializado hoje.

Segundo informações da 
Embraer, o Phenom 300E 
herda o DNA de design da 
Embraer, que foi primeira-
mente incorporado às aerona-
ves maiores, os jatos médios 
Legacy 450 e Legacy 500. A 
aplicação deste design no Phe-
nom 300E resultou em uma 
cabine mais espaçosa, com 
mais opções de customização 
e facilidade de manutenção.
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Capitalização e investimentos: 
uma boa intenção

Sem poupança não existe investimento e sem investi-
mento não há crescimento econômico de longo prazo. A 
frase resume o principal motivo do crescimento brasilei-
ro não ser mais do que voos de galinha. O investimen-
to das empresas representa hoje menos de 20% do PIB. 
Na verdade, está mais para 15%, devido à forte retração 
econômica entre 2015 e 2017. Neste período, a queda do 
PIB somou 7,3%. Foi a maior retração desde que as contas 
nacionais começaram a ser acompanhadas de maneira sis-
temática, no início do século passado. Foram quatro anos 
seguidos de queda e o investimento atingiu seu menor ní-
vel desde a criação da série histórica do IBGE, em 1996: 
15,6% do PIB.

Nos últimos dois anos, o PIB voltou a crescer, mas de 
forma lenta. A recuperação registrada ainda é insuficiente 
para que o volume de recursos alocado na produção volte 
ao patamar pré-crise. A própria instabilidade da economia 
é um dos motivos para tal, assim como o ambiente de ne-
gócios pouco palatável e a capacidade ociosa ainda eleva-
da devido à queda do consumo.

Aliado a esses motivos, há a questão: o dinheiro pro-
veniente da poupança privada, que poderia ser utilizado 
para financiar a atividade das empresas é absorvido para 
outras finalidades. Atualmente o governo é um sorvedouro 
da poupança privada, seja através de absorção pela tributa-
ção que não retorna como produtos ou serviços, seja pela 
necessidade de financiar suas atividades emitindo dívida, 
que é comprada pelos investidores que procuram retornos 
com baixo risco.

O novo governo, ao propor mudar o regime de Previ-
dência de repartição para capitalização pode reduzir o pro-
blema. Ao fazer o trabalhador poupar mais pra garantir sua 
sobrevivência futura, aumenta-se a poupança no Brasil e 
se reduz o déficit fiscal do governo, abrandando a concor-
rência governamental por recursos. Parece que os males 
estão resolvidos, mas a equação não é tão simples assim. 
Tudo depende de como a proposta será levada adiante.

O regime atual de repartição tem suas mazelas e 
mostra-se insustentável no longo prazo. O déficit cres-
ce a taxas alarmantes: em 1997 era de 0,3% do PIB, 
dez anos depois representava 2,8% e, se nada for feito, 
a bola de neve continua. As reformas realizadas ante-
riormente e a proposta atual abrangem duas questões: 
ou se retira benefícios ou se aumenta a arrecadação. Aí 
vem a mudança da idade mínima, tempo e contribuição 
e blá blá blá.

Hoje, arrecadamos dos trabalhadores para pagar os 
aposentados. O Brasil gasta hoje 11% do seu PIB com 
benefícios previdenciários e tem uma proporção de ido-
sos ainda relativamente pequena. Essa parcela da po-
pulação, porém, é a de crescimento mais rápido. Pelos 
cálculos do IBGE, em 2017 existiam 26 milhões de bra-
sileiros com mais 65 anos, ou 12,6% da população. Em 
2027, essa fatia deverá ter crescido para 37,4 milhões 
de idosos, ou 19,6%.

Portanto, o regime de capitalização, em que o trabalha-
dor poupa seus recursos para garantir sua própria renda 
futura parece uma boa saída. O problema é a transição que 
deve ser lenta e muito gradual, pois alterar tudo no curto 
prazo geraria um déficit gigantesco. Quem pagaria as apo-
sentadorias de hoje? Outra questão é a educação financei-
ra do brasileiro, um consumista nato. É preciso conscien-
tizar as pessoas da importância de poupar para o futuro e 
dar instruções sobre os produtos financeiros disponíveis 
no mercado e seus riscos.

A mudança passa também pela garantia do governo de 
dar uma renda mínima à sociedade, mesmo àqueles que 
não contribuíram ao longo de sua vida. Dar a renda míni-
ma a todos evita a miséria futura, mesmo com custos para 
os cofres públicos. Por último, é preciso que as institui-
ções que irão administrar esses recursos sejam confiáveis 
e não corram risco elevados, mesmo em um ambiente de 
concorrência acirrada. Assim, nos ensinou a experiência 
chilena.

Os sistemas de Previdência Social cumprem pelo menos 
dois importantes papéis nas sociedades modernas. O pri-
meiro é oferecer segurança social. Os sistemas previden-
ciários protegem os trabalhadores e os demais cidadãos 
quando estes ficam impedidos de auferir renda com seu 
trabalho. O segundo papel, não menos importante, é o ge-
rar um manancial de recursos de longo prazo para investir, 
financiando o crescimento econômico, o desenvolvimento 
tecnológico e a criação de empregos. O sistema brasileiro 
já demonstrou sua incapacidade de gerar poupança para os 
investimentos. Se a transição for bem-feita, este será um 
problema econômico a menos no longo prazo. Espera-se 
agora o Congresso e depois a implantação. Até agora de 
boas intenções o inferno está cheio.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL 
DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ.

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento 
Sumário proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MURIQUI 
contra AMILTON GOMES DE SOUZA e  DENISE DE OLIVEIRA 
FERNANDES (Processo nº 0011239-62.2006.8.19.0203), na forma 
abaixo: A Dra. JANE CARNEIRO SILVA DE AMORIM, Juíza de 
Direito da Terceira Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, FAZ 
SABER aos que presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a AMILTON GOMES DE SOUZA  
e DENISE DE OLIVEIRA FERNANDES, de que no dia 13.03.2019,
às 12:00 horas, no Átrio do Forum, à Rua Professora Francisca 
Piragibe, nº 80 – térreo - Taquara/RJ., pela Leiloeira Pública ANDRÉA 
ROSA COSTA, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 18.03.2019, no mesmo horário e local, a 
quem mais der acima de 50% da avaliação (Art.886, V c/c Art.889, 
I do CPC), o Apartamento 914 do bloco 5, situado na Estrada 
do Cafundá, nº 1757 – Tanque/RJ., penhorado e avaliado pelo 
valor de R$ 186.951,00. De acordo com o 9º RGI. (Mat. 114.057), 
do ref. imóvel consta no Av.01 hipoteca à favor da Caixa Econômica 
Federal – CEF; consta no Av.02 caução dos direitos creditórios à 
favor do Banco Nacional de Habitacional - BNH; consta no R-03 
Compra e Venda para os executados; consta no R-04 Sub-rogação 
de hipoteca e ratificação d e c auções, d o p agamento d a dívida 
hipotecária mencionada no Av.01; consta no R-05 penhora da 12ª 
VFP (Proc nº 0198374-52.2003.8.19.0001) proposta pelo Município 
do Rio de Janeiro em face de Amilton Gomes de Souza; consta no 
R-06 penhora desta Ação. De acordo com a Certidão de Situação 
Fiscal e Enfitêutica o ref. imóvel apresenta débitos de IPTU referente 
aos exercícios de 1999 à 2002, 2005 à 2007, 2009 à 2011, 2018 e 
2019 (em aberto), que perfaz o valor aproximado de R$ 2.782,78, 
mais os acréscimos legais. E conforme a certidão de Taxa de 
Incêndio apresenta débitos nos exercícios de 2013 e 2017, no valor 
aproximado de R$ 466,46, mais acréscimos legais. A venda será 
livre e desembaraçada de débitos condominiais, conforme determina 
a Sentença, e conforme o Art. 908 § 1º do CPC, os créditos que 
recaem sobre o bem sub-rogando-se sobre o respectivo preço, bem 
como de débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo o Art.130 do 
CTN. As certidões de que trata a Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral de Justiça serão lidas pela Sra. Leiloeira no 
ato do pregão. Condições de leilão: À vista de imediato, por depósito 
judicial ou por meio eletrônico, conf. Art.892 do CPC e/ou ainda, de 
acordo com o Art.895, I, II do CPC, acrescido de 5% de comissão 
a Leiloeira, e custas de cartório de 1% até o máximo permitido por 
lei. Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste 
Edital (Art.889§único e seus incisos do CPC). Ciente que este Juízo 
funciona na Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 – Taquara/RJ., 
RJ., 07/02/2019. – Eu, Claudia Regina Mendes dos Santos, chefe de 
serventia cível, Mat. 01-28241, o fiz datilografar e subscrevo. (as.) 
Dra. Jane Carneiro Silva de Amorim – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ.

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com prazo 
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo 
CONDOMÍNIO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MIRATAIA 
III contra ESPÓLIO DE GUARACY DOS SANTOS (Processo nº 
0005017-54.2001.8.19.0203), na forma abaixo: O Dr. OSCAR 
LATTUCA, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Regional 
de Jacarepaguá, FAZ SABER aos que presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
ao ESPÓLIO DE GUARACY DOS SANTOS, na pessoa de seu 
inventariante Sra. Ivone Martins de Paiva, de que no dia 13.03.2019,
às 12:00 horas, no Átrio do Forum, à Rua Professora Francisca 
Piragibe, nº 80 – térreo - Taquara/RJ., pela Leiloeira Pública 
ANDRÉA ROSA COSTA, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação, ou no dia 18.03.2019, no mesmo horário e 
local, a quem mais der acima de 50% da avaliação (Art.886, V c/c 
Art.889, I do CPC), o Apartamento 103, do bloco 12, situado na 
Rua Paulo Moreira da Silva, nº 255 – Pechincha/RJ., penhorado 
e avaliado pelo valor de R$ 187.955,98. De acordo com o 9º RGI. 
(Mat. 135.821), do ref. imóvel consta no R-15 Compra e Venda 
para Guaracy dos Santos; consta no R-16 Hipoteca em favor à 
BRJ – Crédito Imobiliário S/A e no Av-18 BRJ – Crédito Imobiliário 
S/A deu em caução seus direitos creditórios decorrentes da 
hipoteca do R-16, em favor da Caixa Econômica Federal - CEF. 
De acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o  ref. 
imóvel apresenta débitos de IPTU referente aos exercícios de 
2006 à 2010, 2012 à 2019, que perfaz o valor aproximado de R$ 
3.920,87, mais os acréscimos legais. E conforme a certidão de Taxa 
de Incêndio apresenta débitos nos exercícios de 2013 e 2017, no 
valor aproximado de R$ 186,56, mais acréscimos legais. A venda 
será livre e desembaraçada de débitos condominiais, conforme 
determina a Sentença, e conforme o Art. 908 § 1º do CPC, os 
créditos que recaem sobre o bem sub-rogando-se sobre o respectivo 
preço, bem como de débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo 
o Art.130 do CTN. As certidões de que trata a Consolidação
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça serão lidas pela
Sra. Leiloeira no ato do pregão. Condições de leilão: À vista de
imediato, por depósito judicial ou por meio eletrônico, conf. Art.892
do CPC e/ou ainda, de acordo com o Art.895, I, II do CPC, acrescido
de 5% de comissão a Leiloeira, e custas de cartório de 1% até o
máximo permitido por lei. Fica o executado intimado dos Leilões
por intermédio deste Edital (Art.889§único e seus incisos do CPC).
Ciente que este Juízo funciona na Rua Professora Francisca
Piragibe, nº 80 – Taquara/RJ., RJ., 07/02/2019. – Eu, Antonio Pedro
da Silva Machado, chefe de serventia cível, Mat. 01-22994, o fiz
datilografar e subscrevo. (as.) Dr. Oscar Lattuca – Juiz de Direito.

Santos Brasil: aumento de 12%  
na movimentação de contêineres
Empresa 
terminou o ano 
com Ebitda 
consolidado de  
R$ 189,5 milhões

A Santos Brasil, prestadora 
de serviços portuários e logís-
ticos completos, encerrou o 
ano de 2018 com lucro líquido 
de R$ 3 milhões, revertendo o 
prejuízo líquido do ano ante-
rior. O Ebida (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização) consolidado 
do período registrou cresci-
mento de 15% em relação a 
2017, atingindo R$189,5 mi-
lhões (Ebitda pró-forma de R$ 
106,8 milhões); e a margem 
Ebitda da companhia alcan-
çou 20,6% (margem Ebitda 
pró-forma de 11,6%) no ano. 
A Santos Brasil está listada no 
Novo Mercado da B3.

A empresa diz que o resul-
tado reflete, principalmente, 
o crescimento da movimen-
tação de contêineres nos três 
terminais da companhia - 
com destaque para o Tecon 
Vila do Conde -, o melhor 
desempenho das operações 
da Santos Brasil Logística e 
a melhora no mix de veícu-
los importados e pesados no 

Terminal de Veículos (TEV).
A Santos Brasil movimen-

tou 1.084.487 contêineres 
em seus três terminais no 
ano passado, volume 12% 
superior a 2017. No Tecon 
Vila do Conde, o crescimen-
to foi de 32,2%, totalizando 
102.866 contêineres movi-
mentados. Esta é a primeira 
vez que o terminal ultrapas-
sa a marca de 100 mil con-
têineres movimentados num 
intervalo de 12 meses.

No Tecon Santos, a mo-
vimentação de cais em 2018 
atingiu o patamar de 917.327 
unidades, que representa um 
crescimento de 7,8% ano 
contra ano, e superior ao 
crescimento de 4% do Porto 
de Santos. Como consequ-
ência, o market share do ter-
minal subiu para 35,4% em 
2018 (vs. 33,9% em 2017), 
segundo dados da Codesp 
(Companhia Docas do Esta-
do de São Paulo).

O Tecon Imbituba aumen-
tou 59,9% o volume de mo-
vimentação em 2018, tota-
lizando 64.294 contêineres. 
O volume de armazenagem 
alfandegada da Santos Brasil 
Logística apresentou alta de 
21,7% em relação a 2017.

O TEV operou com 81% 
de sua capacidade em 2018, 
movimentando 241.921 ve-
ículos no ano. A queda de 
16,3% na quantidade de ve-
ículos movimentados em 

relação a 2017 – impacto da 
crise argentina - foi compen-
sada pela melhora no mix, 
resultando em crescimento 
das margens operacionais.

Em 2018, a companhia 
contratou investimentos de 
R$139 milhões para a mo-
dernização e ampliação dos 
terminais de Santos e Vila 
do Conde e encerrou o ano 
com um saldo de caixa de 
R$253,7 milhões e caixa lí-
quido de R$26,3 milhões.

De acordo com Daniel 
Pedreira Dorea, diretor eco-
nômico-financeiro e de re-
lações com investidores, a 
expectativa para 2019 é de 
um novo ciclo de expansão 
da economia, com impacto 
positivo nos desempenhos 
operacional e financeiro da 
Santos Brasil, impulsionado 
por um mix mais favorável 
e pela renovação do acordo 
comercial com o Grupo Ma-
ersk-Hamburg Süd.

Destaques do 4º Trimestre
No 4T18, o volume de mo-

vimentação de cais da Santos 
Brasil alcançou 276.411 con-
têineres, com crescimento de 
11,1% em relação ao 4T17.

O Tecon Santos movi-
mentou 231.198 contêineres 
no período, o que representa 
um aumento de 7,8% em re-
lação ao 4T17. O Tecon Im-
bituba movimentou 15.782 
contêineres, 26,3% acima 
do volume do 4T17, e no 

Tecon Vila do Conde, o vo-
lume movimentado cresceu 
33,9%, atingindo 29.431 
unidades.

O volume de contêineres 
armazenados na Santos Bra-
sil Logística cresceu 7,4% no 
4T18 e o TEV movimentou 
33.441 veículos no período.

No 4T18, a Companhia 
apresentou lucro líquido 
de R$3,8 milhões. Como 
consequência da nova me-
todologia contábil adotada 
em 2018, houve incremen-
to nas despesas de amorti-
zação do ativo intangível, 
impactando diretamente o 
resultado do exercício.O 
EBITDA do 4T18 atingiu 
R$49,8 milhões, com mar-
gem de 22,5%. O EBITDA 
pró-forma somou R$28,5 
milhões, com margem de 
12,9%.

Além do Tecon Santos, a 
companhia opera mais dois 
terminais de contêineres – 
Vila do Conde (PA) e Imbi-
tuba (SC), um terminal de 
carga geral (TCG Imbituba) 
e um terminal de veículos 
(TEV) no Porto de Santos. 
Conta também com uma 
operadora logística, a Santos 
Brasil Logística, que atua de 
forma integrada aos termi-
nais viabilizando o atendi-
mento ao cliente em todas as 
etapas da cadeia logística do 
porto até o transporte e dis-
tribuição.

Shell vai comercializar produtos 
petrolíferos no atacado chinês

A Royal Dutch Shell, mul-
tinacional petrolífera anglo-
holandesa, acaba de obter 
licença da China para comer-
cializar produtos petrolíferos 
naquele mercado atacadista. 
É a primeira permissão do 
tipo do país para uma empre-
sa estrangeira de propriedade 
integral. A Shell tem como 
principais atividades a refi-
nação de petróleo e a extra-
ção de gás natural.

O Ministério do Comércio 
da China liberou o documento 
na quinta-feira à Shell (Zhe-
jiang) Petroleum Trading, uma 
subsidiária de propriedade to-
tal da Shell China, permitindo 
à filial de Zhejiang da compa-
nhia executar vendas e com-
pras de produtos petrolíferos 
para seus clientes no mercado 
chinês.

Nos últimos anos, a China 

gradualmente aliviou suas 
restrições para operações 
comerciais de companhias 
petrolíferas estrangeiras de 
propriedade total no país. 
Analistas dizem que esta últi-
ma licença aumentará a com-
petitividade do mercado no 
atacado. A medida também 
é um sinal de que a China 
continuamente está expan-
dindo a abertura e o acesso 
ao mercado para empresas e 
investimentos estrangeiros, 
destacou a agência Xinhua.

A Tesla, montadora de ve-
ículos elétricos dos Estados 
Unidos, começou a construção 
de sua fábrica em Shanghai 
em 7 de janeiro, se tornando 
a primeira a beneficiar-se de 
uma nova política que permite 
que montadoras estrangeiras 
instalem subsidiárias de pro-
priedade total na China.

Tecnologia em nuvem  
une Exxon e Microsoft

Parceria entre a Exxon 
Mobil, multinacional de pe-
tróleo e gás, e a Microsoft 
permitirá´ o uso da tecnolo-
gia de nuvem em operações 
de xisto do produtor de pe-
tróleo norte-americano. A 
informação foi confirmada 
pelas empresas nesta sexta-
feira. A iniciativa visa au-
mentar a rentabilidade no 
maior campo de xisto dos 
EUA. O valor do contra-
to não foi divulgado mas a 
parceria é a maior do setor 
em computação em nuvem, 
disse a Exxon em um comu-
nicado.

A tecnologia permitirá 
que vazamentos em equipa-
mentos sejam imediatamente 
detectados para reduzir os 
tempos de reparo em locais 
remotos e aplicar inteligên-
cia artificial para analisar 

dados de perfuração, disse a 
Exxon.

O procedimento seguirá os 
seguintes passos: as empresas 
coletarão dados dos poços e 
outros ativos de produção da 
Exxon na Bacia Permiana, no 
oeste do Texas e no Novo Mé-
xico, onde a maior empresa de 
óleo e gás de capital aberto do 
mundo possui 1,6 milhão de 
acres, tornando-a imediata-
mente acessível aos trabalha-
dores da Exxon.

A Exxon se comprometeu 
a aumentar sua produção na 
Bacia Permiana para 600 mil 
barris de óleo equivalente 
por dia até 2025. A produção 
da companhia na Bacia Per-
miana no quarto trimestre foi 
de 300 mil barris de petróleo 
por dia, um aumento de 93 
por cento em relação ao ano 
passado.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luiz Felipe Negrão - 
Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a 
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio 
de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Monitória - Duplicata, de nº 0008620-63.2014.8.19.0209, 
movida por DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de UTILIDAD 
COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA; ANDERSON RODRIGO 
MARQUES; FILIPE DA COSTA COELHO, objetivando CITAR. Assim, pelo 
presente edital CITA o réu UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO 
LTDA; ANDERSON RODRIGO MARQUES; FILIPE DA COSTA COELHO, 
que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer embargos e que, não oferecidos os embargos, nem cumprida 
a obrigação, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo-
se na forma do processo de execução (art. 1102c, caput, do CPC). Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte e cinco dias do mês de 
janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Flavia Benevenuto Nascimento 
- Analista Judiciário - Matr. 01/31017, digitei. E eu, Tereza Cristina Pereira
Campos - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28146, o subscrevo.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE 
TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.

CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 12 de março de 
2019, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorização 
para (i.1) troca de controle acionário da Emissora, que deixará de ser detido 
pela Odebrecht Transport S.A. (“OTP”) e indiretamente pela Odebrecht S.A. 
(“ODB” e, em conjunto com OTP, “Antigos Controladores”) e passará a ser 
detido indiretamente por Guarana Urban Mobility Incorporated (“GUMI”),
sendo esta  sociedade controlada pela Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”) no momento 
em que houver o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no 
Share Purchase, Credit Assignment and Investment Agreement (“SPA”) a ser 
celebrado entre a GUMI, a Emissora, a OTP, a Odebrecht Mobilidade S.A., 
a Rio Trens Corporation e a Rio Trens Participações S.A., por meio do qual 
serão acordados, dentre outros assuntos, os termos e as condições para 
a transferência de controle acionário da Emissora (“Alienação de Ações” e 
“Alteração de Controle”), sem que esta Alteração de Controle configure um 
evento de inadimplemento, nos termos da cláusula 6.1.1(vi) da Escritura de 
Emissão e/ou implique em qualquer outra penalidade para Emissora; (i.2) 
bem como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escritura 
de Emissão a fim de cumprir as seguintes condições estabelecidas no SPA: 
(a) a exclusão de toda e qualquer referência aos Antigos Controladores, (b)
a rescisão integral do Contrato de Suporte das Patrocinadoras, conforme 
aditado; (c) a exclusão de toda e qualquer cláusula da Escritura de Emissão 
e dos Contratos de Garantia da Emissão que contenham obrigações para 
a Mitsui ou suas controladas, incluindo, mas não se limitando, a exclusão 
das Obrigações de Suporte e de garantias prestadas pela Mitsui ou suas 
controladas, (d) a exclusão de todas as obrigações assumidas pelos Antigos 
Controladores, sendo que a exoneração de tais obrigações listadas nos 
itens anteriores implica em ajustes na estrutura da Emissão, conforme 
indicado expressamente nas minutas de aditamentos a serem aprovados na 
assembleia e estarão anexos à respectiva ata de acordo com o material a 
ser disponibilizado aos Debenturistas no website da Emissora e do Agente 
Fiduciário na data da publicação deste edital e no dia da Assembleia, bem 
como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escritura de 
Emissão, as Cláusulas Essenciais do Contrato BNDES (conforme definidas 
na Escritura de Emissão), os Contratos de Garantia da Emissão, necessários 
para implementar tais deliberações. Os termos iniciados em letra maiúscula e 
não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para 
representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da 
assembleia. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

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.

Recuperar o equilíbrio dos 
Regimes Geral e Público
Abrapp elogia 
proposta para 
Nova Previdência, 
mas defende 
alguns ajustes

A Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar 
(Abrapp), que reúne fundos 
de pensão, tece elogios à 
proposta de reforma da Pre-
vidência, entregue na última 
quarta-feira pelo governo ao 
Congresso Nacional, mas 
diz que texto necessita de 
aperfeiçoamento. Na avalia-
ção do presidente da Abra-
pp, Luís Ricardo Marcondes 
Martins, é importante aten-
ção para pontos referentes à 
capitalização e a “contas vir-
tuais”, por exemplo.

“A Abrapp vem defen-
dendo a necessidade de re-
forma tanto paramétrica 
quanto estrutural. Por causa 
do desequilíbrio das contas 
do INSS, as mudanças pa-
ramétricas são necessárias 
para recuperar o equilíbrio 
dos Regimes Geral e Públi-
co de Previdência no país”, 
diz Martins. Ele explica que 
o estabelecimento de idade 
mínima e aumento do tem-
po de contribuição são uma 
tendência mundial devido 
ao aumento da longevidade 
e mudanças no mercado de 
trabalho.

Pelo lado das preocu-
pações com a proposta do 
governo, o presidente da 
Abrapp lembra que Estados 
e Municípios deverão ins-

tituir, de acordo com o pro-
jeto, Regime de Previdên-
cia Complementar em um 
prazo máximo de dois anos 
e prevê a possibilidade para 
a administração dos planos 
dos servidores por entidades 
abertas - bancos e segura-
doras - além das entidades 
fechadas, segundo Artigo 40 
parágrafo 15. “A competição 
entre abertas e fechadas é 
positiva, não somos contra, 
porém é necessário estabe-
lecer condições de igualdade 
de regras e incentivos”, de-
fende.

Ele recorda que a previ-
dência aberta tem produtos 
financeiros (tipo VGBL) 
com características muito 
diferentes aos planos de pre-
vidência das fechadas, que 
possuem caráter previden-
ciário de longo prazo. “São 
produtos com regras e finali-
dade muito diferentes. A go-
vernança também é distinta 
entre as fechadas e as aber-
tas. Por isso, a concorrência 
acaba não sendo justa”, afir-
ma.

Ponto de preocupação

Outro ponto de preocu-
pação é a adoção do sistema 
“nocional” para o modelo 
voltado para as novas gera-
ções. O Estado reconhece o 
crédito dos valores deposi-
tados a favor do segurado, 
remunera-os a taxas de juros 
definidas e entrega o benefí-
cio de aposentadoria ao final 
do prazo determinado pela 
legislação. “A proposta traz 
a possibilidade de implan-
tação do sistema de contas 
nocionais ou virtuais, com 
a adoção de um modelo es-

critural. A preocupação aqui 
é que existe a possibilidade 
de estatização da gestão da 
poupança previdenciária”, 
alerta.

O presidente da Abrapp 
explica que a proposta traz, 
em seu Artigo 115, que a 
gestão das reservas poderá 
ser realizada por entidades 
de previdência públicas e 
privadas. Além disso, exis-
te a preocupação adicional 
com o tipo de títulos que se-
rão utilizados para lastrear 
tais contas e com as taxas de 
juros aplicadas.

Apesar desses pontos de 
atenção, Martins avalia po-
sitivamente também a pro-
posta do modelo de capitali-
zação com a criação de um 
fundo solidário destinado a 
garantir uma renda básica - 
de um salário mínimo - aos 
futuros aposentados do novo 
sistema. “A proposta corri-
ge um problema verificado 
no modelo do Chile, que 
não garantiu a renda míni-
ma para os participantes do 
sistema de capitalização”, 
comenta.

O aperfeiçoamento da 
proposta de Reforma será 
defendido pelo sistema 
Abrapp, Sindapp e ICSS em 
sua tramitação no Congresso 
Nacional, bem como, no de-
bate para a elaboração da Lei 
Complementar para o novo 
modelo de capitalização. A 
Abrapp já tem realizado en-
contros com lideranças do 
novo governo, como os Se-
cretários Rogério Marinho, 
Leonardo Rolim e Paulo 
Valle, com representantes da 
Casa Civil, além dos novos 
parlamentares da base go-
vernista.

E-commerce faz lucro da 
Magazine Luiza crescer 54%  
Com 17 milhões 
de clientes ativos 
empresa tem 
13% do mercado 
consumidor

O crescimento acelerado 
no e-commerce e a diluição 
das despesas operacionais 
ajudaram a Magazine Luiza 
obter, em 2018, lucro 54% 
acima do apurado em 2017. 
Foram R$ 597 milhões de 
lucro em um ano fraco da 
economia do país.

“Apesar de termos cres-
cido tanto no ano passado, 
ainda achamos que podemos 
crescer mais no futuro, prin-
cipalmente em função do 
caráter de exponencialidade 
do marketplace, que tende a 
ser cada vez mais relevante 
para o crescimento da com-
panhia”, disse o diretor-pre-
sidente da Magazine Luiza, 
Frederico Trajano, em tele-
conferência com analistas 
sobre o balanço nesta sexta-
feira.

A Magazine Luíza tem 17 
milhões de clientes ativos. 
“Conquistamos, portanto, 
apenas 13% do mercado 
consumidor do país. Há mui-
to espaço para crescer”, des-
tacou a empresa no balanço.

Na quinta-feira, a rede va-
rejista divulgou crescimento 
de 14,5% no lucro no quarto 
trimestre, para R$189,6 mi-
lhões. O aumento das vendas 
e a diluição de despesas aju-
daram a compor o resultado.

O e-commerce cresceu 
57%, atingindo R$ 2,2 bilhões 
e 38% das vendas totais Ven-
das nas lojas físicas evoluíram 
24% no total (16% mesmas lo-
jas). As vendas totais aumen-

taram 35%, alcançando R$5,9 
bilhões (R$ 19,7 bilhões em 
2018). O Ebitda cresceu 13% 
para R$ 353 milhões, margem 
de 7,7% (R$ 1,2 bilhão em 
2018) lucro líquido cresceu 
15% para R$190 milhões, 
margem de 4,1% (R$597 mi-
lhões em 2018). E a geração 
de caixa operacional de R$ 
1,0 bilhão no 4T18. De acordo 
com o balanço, a posição de 
caixa líquido foi de R$ 2,2 bi-
lhões em dezembro de 2018.

Trajano disse que a em-
presa tem estrutura de capi-
tal para acelerar os investi-
mentos e ele vê muito espaço 
para ganhar participação de 
mercado em 2019, com foco 
em adicionar vendedores e 
novas categorias de produtos 
ao marketplace, além de ex-
pandir operações de crédito.

 “Vibramos com esse re-
sultado, principalmente por-
que foi um ano com macro-
economia longe do potencial 
que o Brasil tem de cresci-
mento”, comentou Trajano, 
ao ser questionado sobre as 
perspectivas para 2019.

Segundo o executivo, 
nos próximos meses, um 
dos principais desafios da 
companhia será aumentar 
a frequência de compras de 
clientes, em especial no apli-
cativo. Atualmente, o app 
conta com 6 milhões de usu-
ários ativos, contou o execu-
tivo, acrescentando que 30 a 
40% dos clientes o desinsta-
lam depois de efetuar com-
pra. “Por isso, trabalhamos 
para deixá-lo ainda mais 
leve”, destacou. O Magalu 
tem hoje um dos mais bem-
sucedidos apps de compras 
do Brasil, com 26 milhões 
de downloads.

Turbinar o aplicativo

Trajano acrescentou que a 
meta de longo prazo da Ma-

gazine Luiza é agregar servi-
ços ao aplicativo e transfor-
má-lo em um Super App, a 
exemplo do que fez o chinês 
WeChat. “Nossa ambição é 
que o consumidor consiga 
fazer tudo dentro do ambien-
te do aplicativo, mas temos 
vários anos para chegar ao 
nível que a China está hoje”, 
admitiu.

“É possível crescer em ve-
locidade chinesa e continuar 
melhorando, ininterrupta-
mente, o relacionamento 
com nosso cliente. Trata-
se de um desafio. Imenso. 
Mas já enfrentamos outros. 
Anos atrás, nossa crença 
num modelo de varejo no 
qual não houvesse divisões 
entre o digital e o físico foi 
visto com descrença. Mais 
recentemente, tivemos de 
provar que poderíamos nos 
transmutar de empresa tradi-
cional para uma companhia 
essencialmente digital. Mui-
tos também diziam que seria 
impossível desenvolver tec-
nologia em larga escala no 
Brasil, com brasileiros”, res-
saltou a diretoria da empresa 
no balanço. 

Após a teleconferên-
cia, as ações da Magazine 
Luiza (MGLU3.SA) regis-
traram alta de 6,94% por 
volta das 12:40 (horário 
de Brasília), a R$ 172,49, 
ocupando o topo da lista de 
maiores altas do Ibovespa. 
Em relatório, analistas da 
Guide Investimentos consi-
deraram o balanço do quar-
to trimestre forte, destacan-
do o crescimento acelerado 
no ecommerce, a diluição 
das despesas operacionais, 
além da redução do endivi-
damento líquido e melhora 
no capital de giro. “Con-
tinuamos otimistas com a 
empresa, que continua a 
mostrar evoluções signifi-
cativas”, disseram.

BC chinês faz 
swap de letras 
para promover 
economia real

A China realizou a sua 
primeira operação de troca 
de letras do banco central 
(CBS, em inglês). O objeti-
vo é promover a economia 
real do país. O Banco Popu-
lar da China (BPC) explicou 
que a operação visa melho-
rar a liquidez de bônus per-
pétuos. Será permitido aos 
negociantes transferirem os 
bônus perpétuos em letras 
do banco central no valor 
de 1,5 bilhão de iuans (US$ 
222 milhões). Os investido-
res poderão manter as letras 
por um ano com uma taxa 
fixa de 0,25%. Conforme 
informou a agência Xinhua, 
os bônus perpétuos são fre-
quentemente usados para 
reabastecer capital para os 
bancos comerciais, por isso 
têm melhor capacidade de 
financiamento para apoiar 
a economia real. Os bônus 
deste tipo não podem ser 
resgatados, mas pagam um 
fluxo estável de interesses.

Como as letras do banco 
central podem ser penhoradas 
como garantia, o BPC espera 
que o programa de swap tor-
ne os bônus perpétuos mais 
atrativos para os negociantes 
e melhore as expectativas do 
mercado. Analistas acreditam 
que os bônus perpétuos - via 
reabastecimento do capital do 
banco - aliviará efetivamente as 
dificuldades de financiamento 
da economia real, oferecendo 
um apoio financeiro mais sóli-
do às empresas privadas, espe-
cialmente as pequenas.

O pesquisador da Aca-
demia Chinesa de Ciências 
Sociais, Zeng Gang, analisa 
que os bônus aumentarão a 
capacidade de prevenção de 
riscos dos bancos. “Com um 
mecanismo de prevenção de 
riscos mais consolidado, os 
emprestadores terão um me-
lhor desempenho ao conceder 
empréstimos e servir à econo-
mia real.”




