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Contas externas 
têm rombo de  
US$ 6,548 bilhões 
no primeiro mês

Segundo dados divulgados, nesta 
segunda-feira, pelo Banco Central 
(BC), as contas externas brasileiras 
iniciaram o ano com saldo negativo. 
O déficit em transações correntes 
(compras e vendas de mercadorias 
e serviços e transferências de renda 
do país com outras nações) chegou 
a US$ 6,548 bilhões. O resultado 
do mês passado superou o déficit de 
janeiro de 2018: US$ 6,293 bilhões.

O aumento do déficit das contas 
externas ocorreu, principalmen-
te, devido ao recuo do superávit 
comercial (exportações de bens 
maiores que as importações). Em 
janeiro, o superávit comercial ficou 
em US$ 1,633 bilhão, ante US$ 2,4 
bilhões em igual mês de 2018.

A conta de serviços (viagens 
internacionais, transporte, aluguel 
de investimentos, entre outros) 
teve saldo negativo de US$ 2,560 
bilhões em janeiro deste ano. Em 
igual período do ano passado, o va-
lor alcançou US$ 2,787 bilhões.

A conta renda primária (lucros e 
dividendos, pagamentos de juros e 
salários), que também faz parte das 
transações correntes, ficou negati-
va em US$ 5,793 bilhões no mês, 
ante US$ 6,104 bilhões de janeiro 
de 2018.

A conta de renda secundária 
(renda gerada em uma economia 
e distribuída para outra, como do-
ações e remessas de dólares, sem 
contrapartida de serviços ou bens) 
teve resultado positivo de US$ 172 
milhões no mês, contra US$ 199 
milhões em janeiro do ano passado.

Brasil rejeita violação da
soberania venezuelana
Mourão: país não se 
confunde com nações 
que serão julgadas 
como invasoras

O Brasil deve buscar uma solu-
ção pacífica na Venezuela, “sem 
qualquer medida extrema que nos 
confunda, nações democráticas, 
com aquelas que serão julgadas 
pela história como invasoras e vio-
ladoras das soberanias nacionais”, 
defendeu o vice-presidente do país, 
general Hamilton Mourão, durante 
a reunião do Grupo de Lima, em 
Bogotá (Colômbia).

Mourão negou possibilidade de in-
tervenção militar no país vizinho. Ele 
afirmou que se deve buscar alcançar 
o “convívio democrático nas Améri-
cas” e “sem qualquer medida extre-
ma”. A afirmação vai ao encontro da 
tradição diplomática brasileira. O ge-
neral, porém, apoiou a imposição de 
sanções econômicas e financeiras ao 
governo de Nicolás Maduro.

O Grupo de Lima, na declara-
ção final, afastou o uso da força e 
a possibilidade de uma intervenção 
internacional na Venezuela. O do-
cumento reiterou o desejo de saída 

Cancillería Colombia

do presidente da Venezuela e a re-
alização de novas eleições no país. 
Mas destacou que os países pre-
sentes “reiteram sua convicção de 
que a transição para a democracia 
deve ser conduzida pelos próprios 
venezuelanos pacificamente e em 
respeito à Constituição e ao direito 
internacional”.

Os presidentes, vice-presidentes 
e chanceleres pretendem pedir à 
Corte Penal Internacional que jul-
gue Maduro pela “grave situação 
humanitária” que vive o país vizi-
nho.

Antes de Mourão discursar, o vi-
ce-presidente dos Estados Unidos, 
Mike Pence, defendeu a imposição 

de mais sanções ao Governo da Ve-
nezuela enquanto Maduro se man-
tiver no poder. Ele não detalhou, 
mas pediu apoio aos presentes. O 
vice-presidente brasileiro afirmou 
que é necessário “buscar sanções 
nos foros internacionais” para que 
“prevaleça o direito internacional”. 
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O vice-presidente brasileiro condenou ‘medida extrema’, mas apoiou sanções

Inadimplência das empresas 
abre o ano com alta de 5,91%

A inadimplência das empresas 
continua crescendo, embora em rit-
mo menor do que o observado em 
meses anteriores e no auge da crise. 
Em janeiro, o número de empresas 
com contas em atraso e registradas 
no cadastro de inadimplentes cres-
ceu 5,91% ante o mesmo período de 
2018. Na comparação com dezem-
bro de 2018, o avanço foi de 7,44%.

O mesmo acontece com o núme-
ro de dívidas contraídas em nome 
de pessoas jurídicas, que desacele-
rou na comparação anual, atingin-
do uma alta de 2,78%. Os dados 
são da Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil).

De acordo com o Indicador de 
Inadimplência de Pessoas Jurídicas, 
em relação a janeiro de 2018, a re-
gião Sudeste registrou aumento de 
9,42% no número de empresas ne-
gativadas. No Sul, o avanço foi de 
3,93%, enquanto no Centro-Oeste a 
variação chegou a 3,14% e no Nor-
deste, 2,13%. Já a região Norte teve 
a menor variação, com 0,90%.

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, o me-
nor crescimento da inadimplência 

entre as empresas começa a refletir 
os sinais de melhora no resultado 
das empresas. “Embora a retoma-
da da economia aconteça de forma 
gradual, já se observa um pequeno 
avanço nos dados de faturamento 
de diferentes setores. E a expecta-
tiva é de que o quadro de inadim-
plência no âmbito corporativo re-
cue a com a recuperação da ativi-
dade econômica”, explica.

Dados abertos por setor da eco-
nomia revelam que o aumento da 
inadimplência foi maior entre as 
empresas do ramo de serviços, cuja 
alta foi de 9,15% em janeiro.

Por quê só os bancos ganham 
com a PEC da Previdência

A coordenadora de pesquisas 
do Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), Patrícia Pe-
latieri, analisou todos os pontos 
da Proposta de Emenda Consti-
tucional nº 6/2019, do Governo 
Jair Bolsonaro, que altera o sis-
tema previdenciário brasileiro. A 
elaboração da proposta foi super-
visionada pelo ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, defensor 
da política neoliberal e favorável 
à atuação dos bancos e empresas 
privadas com a menor regula-
mentação estatal possível.

Pelatieri considera que a pro-
posta de Guedes e Bolsonaro 
representa uma mudança muito 
mais radical que a reforma dis-
cutida no Governo Michel Temer 
(MDB) – que já era vista com 
bons olhos pelo mercado finan-
ceiro. “É uma reforma estrutural, 
porque introduz a possibilidade 
da criação de um sistema de capi-
talização individual. Ela introduz 
isso nos dispositivos constitu-
cionais e joga para uma regula-
mentação via projeto de lei. Isso 
é bastante grave, uma vez que 
a Constituição de 1988 tem um 
capítulo inteiro, que é o capítulo 
terceiro, que trata da construção 
da política de proteção social. Ou 
seja, é o capítulo da Seguridade 
Social: um tripé com Previdên-
cia, Saúde e Assistência Social”, 
ressalta Patrícia, em entrevista ao 
site Brasil de Fato.

 “Então, significa caminhar 
para o fim deste sistema de pro-
teção e jogar para a individuali-
dade: o indíviduo que tiver a ca-
pacidade contributiva vai fazer a 
sua poupança para a velhice, com 
uma série de riscos. E aí, a gente 
tem vários exemplos para citar do 
sistema de capitalização indivi-
dual e que não deram certo. Não 
foi só no Chile”, destaca. “Há vá-
rios países que fizeram essa tran-
sição sem segurança nenhuma. 
Você privatiza um fundo público 
bilionário e coloca nas mãos do 
sistema financeiro para gerenciar 
da forma como eles bem enten-
derem”, enfatiza Pelatieri.

A pesquisadora alerta que o sis-
tema todo está em risco ao se intro-
duzir a possibilidade da quebra de 
um pacto entre gerações. “Ou seja, 
quem está na ativa hoje sustenta 
quem está aposentado. Quem é 
que vai sustentar esses milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras que 
estão hoje aposentados? Também 
quem vai se aposentar no futuro, 
se esse sistema for substituído pelo 
sistema de capitalização, como é o 
desejo do ministro Paulo Guedes?”

E conclui: “Os grandes favo-
recidos são os bancos, que vão 
colocar a mão por décadas nes-
se fundo bilionário. No Chile, as 
seis instituições que fizeram o 
modelo de capitalização lucra-
ram bilhões, enquanto a aposen-
tadoria dos trabalhadores ficou 
muito abaixo do esperado”. 
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Gritem, mães: ‘Os 
soldados, nossos 
filhos, não irão 
para Caracas!’

De 2012 a agosto 
de 2018, Brasil 
registrou uma 
morte a cada 
3h38m43

Brasil tem uma 
legislação forte 
para licenças, 
mas peca na 
prevenção

Guerra estúpida e perdida  
antes mesmo de começar

A cultura de não 
fiscalizar e a tragédia 
de Brumadinho

A tragédia de Brumadinho, além de toda a consterna-
ção nacional e da solidariedade de todos, merece uma 
reflexão importante sobre esse tipo de problema no Bra-
sil: nesse caso da barragem da Vale, como acontece com 
numerosos outros empreendimentos e obras em nosso 
país, a legislação de entrada, alvarás, autorizações e li-
cenças ambientais parecem em conformidade. No en-
tanto, a fiscalização e o acompanhamento são capengas. 
Essa contradição é marcante na cultura brasileira.

Há no país mais de 30 órgãos com capacidade de fis-
calização ambiental, muitos deles até mesmo com so-
breposição de competências. Talvez seja este um dos 
problemas, pois algo que muitos cuidam acaba sendo 
relegado, com a diluição das responsabilidades. Uma 
questão que lembra a velha máxima de que “cachorro 
com muitos donos morre de fome”.

Ministério Público, 
Agência Nacional de 
Água, Agência Nacional 
de Mineração, Ibama, Tri-
bunais de Contas... Todos 
poderiam e deveriam fis-
calizar, mas não fizeram. 
Tantos organismos onero-
sos para o Estado e ne-
nhum cumpriu sua missão 
em Brumadinho.

O Brasil tem uma legis-
lação forte para todo o processo de liberação de obras e 
empreendimentos, mas peca muito no acompanhamen-
to, fiscalização e prevenção. Tivemos, há pouco tempo, 
o rompimento da barragem de Mariana, do mesmo 
grupo empresarial da Vale, que também foi um evento 
gravíssimo. À época, houve toda uma reverberação, 
alertas e discursos de autoridades e analistas. Porém, 
passado o impacto, o tema foi esquecido e se manteve a 
ausência de fiscalização e acompanhamento.

O Brasil tem, ainda, a Política Nacional de Seguran-
ça em Barragens, instituída pela Lei 12.334, de 20 de 
setembro de 2010, que estabelece procedimentos para 
a segurança de barragens destinadas à acumulação de 
água, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 
acumulação de resíduos industriais. No entanto, a nor-
ma não foi implementada em termos práticos.

O acidente de Mariana, em 2015, deveria ter des-
pertado toda a atenção para o tema. Porém, apesar de 
sua gravidade, a questão continuou relegada a segundo 
plano. O Ministério Público, por exemplo, poderia ter 
se aprofundado no conteúdo dessa lei específica e, com 
base nela, averiguar tudo o que estava acontecendo nas 
centenas de barragens existentes no Brasil. Mas, não 
fez isso. E agora, de maneira triste e dramática, esta-
mos descobrindo que a Barragem de Brumadinho, não 
era segura e estável, como se classificava até ocorrer a 
tragédia.

Temos, portanto, um sério problema cultural de fis-
calização. O Brasil gasta muito com legislação de en-
trada e punição. Demoniza as situações quando ocor-
rem, indeniza e aplica sanções legais, mas não investe 
e se empenha em fiscalizar e prevenir. Normalmente, 
os órgãos de controle glosam os recursos destinados à 
fiscalização, entendendo a prevenção como gasto e não 
investimento.

Observa-se esse problema até em questões mais 
simples, como a prevenção de passivo trabalhista nas 
prestadoras de serviço para órgãos públicos. Cortam-se 
essas despesas, sob alegação de que seria desnecessário 
um provimento para algo que não está ocorrendo. 
Porém, quando ocorre (e acontece!), é preciso punir e 
indenizar.

Se a Vale tivesse investido em prevenção os cerca 
de R$ 11 bilhões bloqueados judicialmente por con-
ta do acidente de Brumadinho, o Brasil não estaria 
vivenciando essa situação tão amarga, e a própria 
companhia não estaria enfrentando todas as conse-
quências, como a perda recorde do valor de uma em-
presa na Bolsa de Valores, danos gravíssimos para 
sua imagem e processos criminais e indenizatórios 
que se seguirão.

O mesmo se aplica aos órgãos e autoridades com-
petentes, que também poderiam ter evitado a tragédia 
se cumprissem de modo adequado seu dever legal de 
fiscalizar. Quando aprenderemos?

q  Fernanda dos Reis
Sócia-titular da Caodaglio &  
Reis Advogados Associados.

O maior acidente de trabalho do  
país e os limites da indenização

O Brasil não vai declarar guerra à 
Venezuela. Se atacar por acidente, vai 
perder. É que não há justificativa moral 
ou mesmo militar para um ataque a nosso 
vizinho que nunca nos fez mal. As For-
ças Armadas da Venezuela estão embala-
das por um sentimento nacionalista que 
tem poucos paralelos numa América La-
tina que, com raras exceções, presta to-
tal vassalagem a Washington. Que dizer 
de nossas Forças Armadas? 
Seriam tão nacionalistas ao 
ponto de atirar seus solda-
dos quase imberbes numa 
guerra de interesse exclu-
sivo norte-americano?

Os Estados Unidos 
perderam vergonhosamente 
a Guerra do Vietnã. Do 
outro lado estava um exérci-
to nacionalista disposto a se 
matar em defesa da pátria. Seus próprios 
soldados, sem motivação e sem apoio da 
opinião pública, descontavam sua frustra-
ção na maconha e nas deserções. Como 
consequência, o Pentágono mudou as re-
gras do recrutamento. Acabou com alista-
mento obrigatório e agora paga soldados 
para matar ou morrer. Assim mesmo as 
mães dos que foram mortos não têm di-
reito a um funeral público.

Gostaria de saber como, na hipótese 
de um conflito armado com a Venezu-
ela, nossas Forças Armadas conduzi-
das por um ministro das Relações Ex-
teriores bufão vão tratar os soldados 
mortos. Vão escondê-los? Ou vão de-
ixar que as mães os chorem diante da 
televisão? E os próprios soldados, que 
motivação terão para lutar? Para de-
fender a democracia na Venezuela? E 
se descobrirem que a democracia que 
está realmente em risco é a nossa? E 
os oficiais, sobretudo aqueles que não 

estão sob doutrinação cerrada norte-
americana?

Lembro-me do que me contava George 
Cabral, um romântico jornalista comuni-
sta que havia se exilado na antiga Che-
coslováquia nos anos 60, a propósito de 
uma campanha de mães contra a partici-
pação brasileira na Guerra da Coreia. Os 
norte-americanos pressionavam forte-
mente para isso. Numa grande manifesta-

ção de rua, elas gritavam 
compassadamente: “Os 
soldados, nossos filhos, 
não irão para a Coreia!”. 
Não foram. Naquele tem-
po, em plena Guerra Fria, 
havia estadistas no Catete. 
Agora, somos a ralé da 
diplomacia mundial e só 
temos bufões no Planalto.

Exclusivamente por 
culpa norte-americana em sua obsessão 
de provar hegemonia econômica e mili-
tar no mundo, está sendo reconstituído de 
forma absolutamente imoral o mapa da 
guerra fria. Lembro-me que, logo após 
a desestruturação da União Soviética, 
falava-se em todo mundo nos dividendos 
da paz. Havia uma esperança geral nesse 
sentido. Os americanos liquidaram com 
essas esperanças na medida em que lan-
çaram a Otan na conquista dos antigos 
países da esfera soviética para encurralar 
militarmente a Rússia.

Em poucos anos foram incorporados 
à Otan nove países do Leste europeu, 
violando acordos feitos com Gorbachev 
e Yeltsin. Tentaram também absorver a 
Geórgia e, com um golpe de Estado fi-
nanciado pelo Departamento de Estado 
através de ONGs, a própria Ucrânia, nas 
costas da Rússia. Nessa altura, a Rússia, 
uma potência nuclear de primeira linha, 
havia recuperado também sua capacidade 

industrial militar convencional. Impediu 
o cerco ocidental à Geórgia, garantiu os 
russófilos da Ucrânia e incorporou por 
plebiscito a Crimeia.

Os norte-americanos vociferaram e 
impuseram boicotes à Rússia, mas a 
situação geopolítica estava configu-
rada: os EUA não mais mandavam 
no mundo inteiro. Assim mesmo, sob 
a belicista Hillary Clinton no Depar-
tamento de Estado, mataram Kadafi, 
dividiram a Síria e liquidaram a Líbia 
– hoje entregue a milícias do petróleo. 
Agora, aproveitando-se de uma debi-
lidade do governo venezuelano que 
eles próprios ajudaram a promover 
com seus boicotes, pretendem trazer 
a guerra geopolítica do petróleo paras 
as fronteiras brasileiras.

É surpreendente que a parte mais sen-
sata do atual governo, os militares, não 
está se dando conta da tragédia que se 
arma sobre o nosso povo, sem nenhuma 
razão, fabricada exclusivamente por ama-
dores grotescos que um acidente eleitoral 
levou ao Planalto. Se não fosse trágico 
seria simplesmente surrealista. É ver-
dade que ouvi do general Mourão, o vice-
presidente, a observação de que o Brasil 
não entraria em guerra que não fosse para 
vencer. Se isso representa o pensamento 
médio dos militares no governo, já é o 
momento de eles tranquilizarem a nação 
de forma mais incisiva.

Levantem-se, pois, mães brasileiras 
dos soldados que se tornarão bucha de 
canhão num eventual conflito. Gritem nas 
ruas, gritem nas igrejas, gritem nas esco-
las e nas universidades, gritem compassa-
damente: “Os soldados, nossos filhos, não 
irão para Caracas!”

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

A cada hora que passa a tragédia pro-
vocada pelo rompimento de barragens da 
Vale em Brumadinho (MG), são regis-
tradas novas mortes e, assim, o acontec-
imento transforma-se no maior acidente 
de trabalho da história do Brasil.

Isso porque, até então, o maior aci-
dente registrado no Brasil tinha sido 
o desabamento de um galpão em Belo 
Horizonte, capital mineira, com o reg-
istro de 69 mortos em 1971. E outra 
grande tragédia no ambiente de trabal-
ho aconteceu em Paulínia, cidade do in-
terior de São Paulo, na Shell-Basf, com 
a morte de 65 empregados vítimas de 
agrotóxicos usados pela empresa e que 
contaminaram o solo, sendo que, nesse 
mesmo caso mais de mil funcionários 
também foram afetados.

A Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) aponta que 321 mil pessoas 
morrem por ano no mundo em acidentes 
de trabalho. O Brasil é o quarto colocado 
no ranking mundial, atrás da China, Ín-
dia e Indonésia, e o primeiro no conti-
nente americano. O acidente de trabalho 
é aquele que ocorre no exercício do tra-
balho a serviço da empresa, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade 
para o trabalho.

Os números sobre acidente do trabalho 
no Brasil são preocupantes. De acordo 
com dados Observatório Digital de Saúde 
e Segurança do Trabalho do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), o país regis-
trou cerca de 4,26 milhões de acidentes de 

trabalho de 2012 até o dia 3 de agosto de 
2018. Ou seja, um acidente a cada 48 se-
gundos ocorre nos mais diversos setores e 
ambientes do trabalho brasileiros. Desse 
total, 15.840 resultaram em mortes, ou 
seja, uma morte em acidente estimada a 
cada 3h38m43.

E o desastre de Brumadinho já soma 
novas vítimas fatais para essa triste es-
tatística. Importante ressaltar que em 
caso de acidente de trabalho fatal, os 
herdeiros das vítimas pos-
suem direito a indeniza-
ções trabalhistas, que, via 
de regra, tem os valores 
arbitrados de acordo com 
a gravidade, culpabilidade 
e o poder econômico da 
empresa.

Contudo, desde 11 de 
novembro de 2017, com 
a entrada em vigor da re-
forma trabalhista, a nova 
lei passou a limitar as indenizações por 
danos morais a 50 vezes o salário da víti-
ma. Isto é, se o trabalhador recebia R$ 1 
mil a título de salário, a indenização por 
danos morais, em tese, não poderá ultra-
passar R$ 50 mil.

Esse tipo de indenização tem como 
objetivo, além de reparar minimamente a 
dor dos familiares, disciplinar a empresa, 
ou seja, penalizar o empregador para que 
tais fatos não se repitam.

A Vale, além de estar avaliada em 
dezenas de bilhões de reais, é reincidente, 
o que, se não fosse a reforma trabalhista, 
certamente levaria as indenizações a um 

patamar superior este limite imposto pela 
lei.

O cenário acima ainda pode mudar, 
pois a Anamatra – Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
– já ingressou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo 
Tribunal Federal (STF) requerendo a in-
constitucionalidade do respectivo teto. 
A ação, de relatoria do ministro Gilmar 
Mendes, ainda não possui prazo para ser 

julgada.
Vale ressaltar que o teto 

em questão se aplica apenas 
aos processos trabalhistas, 
que certamente serão movi-
dos pelos familiares dos 
trabalhadores. Eventuais 
indenizações devidas aos 
moradores atingidos não se 
limitam ao respectivo teto. 
A Vale certamente respond-
erá uma série de processos 

trabalhistas, cíveis e criminais pelo desas-
tre ocorrido em Brumadinho.

A posição do Judiciário brasileiro de-
verá ser exemplar neste caso, em todas as 
esferas. Não podemos mais assistir, in-
ertes, tragédias que devastam nosso meio 
ambiente e resultam em mortes de cente-
nas de trabalhadores. E a indenização das 
vítimas e de suas famílias também devem 
ser um novo norte nos casos de acidentes 
do trabalho no país.

q  Daniel Moreno
Advogado, sócio do escritório Magalhães & 

Moreno Advogados.
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Equipe econômica confessa 
fracasso da política neoliberal

O Brasil voltará à recessão no segundo semestre do 
ano que vem, apesar de ainda conseguir fechar 2020 com 
leve crescimento (de 0,3%). Nos anos seguintes, queda de 
0,5% (em 2021), de 1,1% (2022) e tombo de 1,8% (2023).

A previsão foi feita em tom de ameaça pela equipe 
econômica para pressionar pela aprovação do desmonte 
da Previdência. Mas mesmo em um cenário que con-
sidera a aprovação da reforma, o país continuaria cre-
scendo abaixo da média mundial. O PIB aumentaria 2,9% 
ao ano em 2020 e 2021 e 3,3% nos dois anos seguintes.

O quadro é o oposto do prometido quando a radical-
ização das políticas ortodoxas começou com Joaquim 
Levy, em 2015 (culpem Dilma por isso) e se aprofundou 
com Henrique Meirelles. De lá para cá, queda de 3,5% 
(2015) e de 3,3% (2016) e modestíssima alta de 1,1% em 
2017, percentual que deve ter se repetido em 2018.

A culpa, claro, é sempre dos outros: previdência, greve 
dos caminhoneiros, eleições… E o futuro, prometem 
repetidamente (alguém lembra do Malan, na década de 
90, início dos anos 2000?), será brilhante, se forem feitos 
mais cortes e insistirmos na austeridade.

O que a equipe econômica divulgou é uma confissão 
do fracasso dessa política que já esgota o Brasil há quatro 
anos e, se não for mudada, terminará a destruição nos 
próximos cinco. A reforma da Previdência teria efeito 
inverso ao que juram os sábios do Ministério da Econo-
mia. Ao cortar a renda, especialmente em um momento 
de fraco crescimento, desestimula o consumo. Sem con-
sumo, as empresas vão investir para vender para quem?

De concreto, o que se tem é que o país caminha para 
nova recessão. E até aqui, quase dois meses de Governo 
Bolsonaro, não se ouviu uma vez a palavra “emprego”, 
nem “investimento”. O que se fez foi manter ou elevar os 
impostos, como a tabela do Imposto de Renda das pes-
soas. Mais um tiro no consumo.

À distância
O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da 

União (TCU) solicitou abertura de fiscalização para 
averiguar a compatibilidade de atribuições e eventuais 
abusos no teletrabalho de defensores públicos residentes 
no exterior. Para o ministro, é questionável que esses pro-
fissionais consigam representar e assistir juridicamente a 
população menos favorecida a partir de outros países.

Sol nascente
Os investimentos em fontes renováveis de geração 

elétrica em 2018 totalizaram US$ 332,1 bilhões, revela 
a Bloomberg New Energy Finance. Houve queda de 8% 
sobre 2017, em boa parte provocada pela mudança na 
China, líder mundial em energia solar. O país asiático 
reduziu suas aplicações no setor em 24%.

Apesar disso, a energia solar fotovoltaica liderou os 
investimentos no mundo, com US$ 130,8 bilhões. A 
energia eólica ficou em segundo lugar, com US$ 128,6 
bilhões, seguida pela biomassa, com U$ 6,3 bilhões, e 
biocombustível, com US$ 3 bilhões. Geotérmica (US$ 
1,8 bilhão), hídricas de pequeno porte (US$1,7 bilhão) e 
marítima (US$ 180 milhões) vêm em seguida.

Procura
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétri-

ca (Aneel), o número de sistemas fotovoltaicos conecta-
dos na rede elétrica instalados em São Paulo passou de 
4.020, em 2017, para 9.639 no final do ano passado, alta 
de 139%.

Mico na fronteira
O blefe de Juan Guaidó demonstrou que ele, além de 

acumular déficit de apoio popular, é ruim no pôquer. Há 
na Venezuela uma consistente oposição a Nicolás Madu-
ro, mas que não dá mostras de que pretende embarcar em 
uma aventura que levaria ao desmantelamento do país.

Rápidas
Com um investimento de R$ 47 milhões, o Hospital 

Unimed Volta Redonda está com obras de ampliação, 
com 150 novos leitos, ampliação do Centro de Oncologia, 
da UTI Adulto e da Neonatal/Pediátrica *** A Fundação 
Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Ima-
gem (FIDI) abriu vagas para médicos radiologistas e ul-
trassonografistas para atuarem em suas unidades da rede 
pública da cidade de São Paulo e do interior paulista, com 
início imediato. Contato via WhatsApp pelo número (11) 
99841-0270 *** O Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento (EBRD) nomeou a professora de Ox-
ford Beata Javorcik como nova economista-chefe. Ela as-
sume em setembro, substituindo Sergei Guriev *** A Uerj 
apresenta nesta quinta o ensaio aberto do espetáculo As 
Histórias que Inventamos Sobre Nós, da Esther Weitzman 
Companhia de Dança. Detalhes: https://www.facebook.
com/events/617287312055671/?active_tab=about *** 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
289.521.588-06 DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo 
de diretor do BANCO XP S.A. – em constituição, e ESCLARECE que even-
tuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao 
Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por 
meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompa-
nhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, nº 730 - 19º andar, Centro

CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro – RJ
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Carlos Alberto Ferreira Filho - CPF: 289.521.588-06

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. FAUSTO ASSIS DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 081.462.317-48
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo de diretor do 
BANCO XP S.A. – em constituição, e ESCLARECE que eventuais objeções 
à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central 
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal 
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da 
documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma 
da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, nº 730 - 19º andar, Centro

CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro – RJ
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Fausto Assis da Silva - CPF: 081.462.317-48

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
087.110.827-55 DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo 
de diretor do BANCO XP S.A. – em constituição, e ESCLARECE que even-
tuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao 
Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por 
meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompa-
nhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, nº 730 - 19º andar, Centro

CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro – RJ
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Gabriel Klas da Rocha Leal - CPF: 087.110.827-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CHAVE REAL COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA, com sede na Rua 
da Lapa, nº 286 - salão 201 - Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob 
o 01.637.298/0001-08, convoca todos seus associados para ASSEMBLÉIA 
GERAL  ORDINÁRIA,  à realizar-se no dia 18 DE MARÇO DE 2019, em 
primeira convocação, às 17:00 hs. com 2/3 de seus associados, em segunda 
convocação, às 18:00 hs. com metade mais um de seus associados e em 
terceira e última convocação, às 19:00 com um mínimo de 10 (dez) associados 
presentes, na sede da cooperativa situada na RUA DA LAPA, 286 – 2º ANDAR 
– CENTRO –RIO DE JANEIRO, para, de acordo com ESTATUTO SOCIAL, 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Apresentação do relatório 
da Diretoria sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos no 
exercício de 2018; 2 – Apresentação, discussão e aprovação do Balanço 
Geral, das contas Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos 
ao exercício de 2018; 3 – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal 
e seus Suplentes para o exercício de 2019; 4 - Assuntos Gerais.   OBS: 
Encontram-se a disposição dos associados na sede da Cooperativa, Os 
seguintes documentos: a) balanço geral e demonstrativo das contas Sobras 
e Perdas; b) Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2018.

ANDRE VASCONCELOS DE SOUZA
Diretor Presidente

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na 
forma do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua 
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
nº 327, nesta cidade, para obtenção de cópias, os documentos da 
administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2018. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

CONDOMÍNIO ROSELIEN I
RUA ADRIANO 300- BL I A 20 

EDITAL DE CONVOCACÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os senhores condôminos do 
CONJUNTO HABITACIONAL ROSELIEN I, em número de 320 (trezentos 
e vinte), para se reunirem em Assembléia GeralOrdinária, no dia 26 de 
Março de 2019 às 19:30 horas, em primeira convocação, com o quorum 
regimental,ou às 20:00 h, em segunda e última convocação, com a presença 
mínima de 10 condôminos, que não sejam componentes do Conselho de 
Administração ou Conselho Consultivo no salão do Centro Comunitário, na 
Rua Adriano, S/N para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes 
da ORDEM DO DIA: 1- Leitura da Ata anterior; 2- Prestação de contas; 3- 
Eleição de Síndico-Geral, Conselho de Administração e Conselho Consultivo 
para o período de Io de Abril de 2019 a 31 de Março de 2020. a- poderá 
candidatar-se qualquer condômino proprietário residente no Conjunto; b- 
as chapas deverão ser entregues à Administração até às 17 horas do dia 
08 de Março de 2019 impreterivelmente; 4- Deliberação/votação sobre a 
continuidade ou não do uso do CENCOM peiu condomínio, cm razão da 
atual cubiança feita pela Prefeitura; 5- Previsão Orçamentária; 6- Assuntos 
gerais. Lembramos aos Senhores Condôminos que. somente poderão 
participar das deliberações, bem como votar ou ser votado os proprietários 
que estiverem em dia com suas obrigações condominiais. devendo os 
procuradores exibirem seus documentos de representações, com todas as 
formalidades legais. Rio de Janeiro. 19 de Fevereiro de 2019.

Síndico Geral - CONDOMÍNIO DO CONJ. HABIT. ROSELIEN I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COOPER-TROPICAL – COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

COMPLEMENTAR DE CARGA, TURISMO E DE PASSAGEIROS DE 
ITAGUAÍ, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO SOB NIRE Nº 33.4000.1862-1 E NO CNPJ 02.116.508/0001-85. 
O SR. DIRETOR EXECUTIVO DA COOPER-TROPICAL – COOPERATIVA 
DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE CARGA, TURISMO E DE 
PASSAGEIROS DE ITAGUAÍ, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOB NIRE Nº 33.4000.1862-1 E NO CNPJ 
02.116.508/0001-85, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS, 
CONVOCA A TODOS OS SEUS 51 SOCIOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA A SER   REALIZADA NO   DIA   15 (QUINZE) DE MARÇO 
DE   2019, NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA, NA RUA SÃO JOSÉ, Nº40, 
BAIRRO: MONTE SERRAT, CEP: 23811-050, NA CIDADE DE ITAGUAÍ/
RJ, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 11h10min COM A PRESENÇA DE 
2/3 (DOIS TERÇOS) DOS SÓCIOS EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES; 
SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 12h10min COM A PRESENÇA DA ½+1 
(METADE MAIS UM) DOS SÓCIOS EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES, 
E EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 13h10min, COM A 
PRESENÇA DE NO MINIMO 10(DEZ) COOPERADOS EM DIA COM AS 
SUAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS,  PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE 
ORDEM DO DIA: 01) INCLUSÃO DE COOPERADOS; 02) EXCLUSÃO DE 
COOPERADOS; 3) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E SUPLÊNCIA 
DO CONSELHO FISCAL; 04) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 
2018; COMPREENDENDO: A) RELATÓRIO DE GESTÃO; B) BALANÇO
PATRIMONIAL DO EXERCICIO DO ANO DE 2018); C) DEMONSTRATIVO 
DE SOBRAS OU PERDAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2018); D)
PARECER DO CONSELHO FISCAL; E) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 
OU PERDAS APURADAS NO EXERCICIO DE 2018; 05) ASSUNTOS 
DE INTERESSE SOCIAL. 15 DE MARÇO DE 2018 – A DIRETORIA 
EXECUTIVA – MAIQUI RICARDO MENDONÇA.

CCJ só aprecia PEC com a dos militares
Maia já admite 
atraso na 
tramitação da 
reforma da 
Previdência

Sem o projeto de lei sobre 
a reforma previdenciária dos 
militares será muito difícil 
tramitar na Câmara dos De-
putados a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) da 
reforma Previdência. O avi-
so dado nesta segunda-feira 
ao governo do presidente 
Jair Bolsonaro foi  revelado 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
durante evento da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) e 
do jornal Folha de S.Paulo. 
Esse foi o principal motivo 

apontado por integrantes da 
Comissão de Constituição. 
Justiça  e Cidadania (CCJ) 
da Casa para justificar a não 
apreciação da proposta do 
governo

Maia ressaltou ter se com-
prometido com o Palácio 
do Planalto a não pautar a 
reforma dos militares antes 
da votação da PEC da Pre-
vidência. Disse, também, 
que as mudanças no Bene-
fício de Prestação Continua-
da (BPC), incluídas na PEC 
da reforma da Previdência, 
podem representar um risco 
à aprovação da medida no 
Congresso. Sobre a questão 
da aposentadoria rural, tam-
bém incluída na PEC, res-
saltou que é “sensível” no 
Parlamento.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados também 
informou que a instalação 

das comissões permanen-
tes da Casa será realizada 
na semana após o carnaval, 
a partir do dia 12 de mar-
ço. Com isso, a contagem 
de prazo para a tramitação 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da Re-
forma da Previdência, na 
deve atrasar.

A expectativa inicial, do 
próprio Maia, era que o cole-
giado, composto por 66 inte-
grantes, fosse instalado esta 
semana. A CCJ é a primeira 
etapa de tramitação da refor-
ma. Cabe à comissão anali-
sar se a proposta está ou não 
em desacordo com a Cons-
tituição Federal, o chamado 
exame de admissibilidade.

Tramitação lenta 

Maia disse que a trami-
tação da reforma no Parla-

mento será mais lenta, mas 
minimizou o adiamento da 
instalação das CCJ e das 
demais comissões para a 
segunda semana de março. 
Ele explicou também que 
o governo ainda está for-
mando sua base de apoio 
no Congresso Nacional e 
o prazo maior para a ins-
talação das comissões dará 
mais fôlego à articulação 
política.

“O prazo para contar ses-
sões vai ser quase o mesmo, 
vai ser uma diferença de 
uma sessão, e acho que vai 
dar tempo de o governo tam-
bém organizar melhor qual é 
a base que tem para aprovar 
a admissibilidade na CCJ. 
Não dá pra botar de qualquer 
jeito, porque hoje tem um 
risco de não ter um resulta-
do favorável para a emenda 
constitucional”, disse.

Gilmar se diz alvo 
de ‘arapongagem’ de 
procuradores e juízes

“O Brasil se salvou de 
uma organização crimino-
sa”, afirmou o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Gilmar Mendes, du-
rante entrevista ao progra-
ma “BandNews no Meio 
do Dia”, da BandNews FM, 
ao comentar o vazamento 
de uma investigação aberta 
contra ele pela Receita Fe-
deral. Segundo ele, o que se 
pretendia com o grupo es-
pecial de Pessoas Expostas 
Politicamente era criar uma 
espécie de Gestapo, da Ale-
manha Nazista, ou de uma 
KGB, da União Soviética, 
serviço que titulou como 
“pistolagem”.

Também advertiu que 
a Receita Federal não ti-
nha competência para fa-
zer o que estava fazendo. 
Gilmar alega que o Fisco 
estava criando um banco 
de dossiês, com mais de 
3 mil investigados. E que 

teria sido alvo de “arapon-
gagem” a pedido de pro-
curadores e juízes ligados 
à Operação Calicute, que 
prendeu o ex-governador 
do Rio de Janeiro Sérgio 
Cabral (MDB)

Questionado sobre os ha-
beas corpus concedidos a 
presos da Lava Jato, o mi-
nistro disse que está apenas 
cumprindo a Constituição 
e que medidas alternativas 
poderiam ser aplicadas. De 
acordo com ele, prisão pro-
visória só é decretada em 
último caso. Também clas-
sifica os atos da Lava Jato 
como “populismo judicial”. 
O ministro afirmou ainda 
que não está beneficiando 
bandidos, apenas reconhe-
cendo direitos e evitando 
abusos de autoridade. Se-
gundo ele, o STF tem um 
papel de moderação e, a 
rigor, a função de julgar é 
difícil. 

Grupo de Lima: eleições  
e não intervenção  
na Venezuela

Em sua declaração final, o 
Grupo de Lima reiterou nes-
ta segunda-feira a saída do 
presidente da Venezuela, Ni-
colás Maduro, e a realização 
de novas eleições no país. Os 
presidentes, vice-presidentes 
e chanceleres pretendem pe-
dir à Corte Penal Internacio-
nal que julgue Maduro pela 
“grave situação humanitá-
ria” que vive o país vizinho.

Na reunião, realizada em 
Bogotá, na Colômbia, os lí-
deres das Américas rejeita-
ram que a solução para a crise 
passe pelo uso da força, afas-
tando a possibilidade de uma 
intervenção internacional na 
Venezuela.

“(Os países presentes) 
reiteram sua convicção de 
que a transição para a de-
mocracia deve ser conduzi-
da pelos próprios venezue-
lanos pacificamente e em 
respeito à Constituição e ao 
direito internacional, apoia-

da pelos meios políticos e 
diplomáticos, sem o uso da 
força”. A declaração final é 
assinada por representantes 
da Argentina, do Brasil, do 
Canadá, do Chile, da Co-
lômbia, da Guatemala, de 
Honduras, do Panamá, do 
Paraguay, do Peru e da Ve-
nezuela – representada pelo 
presidente interino Juan 
Guaidó , o vice-presidente 
norte-americano, Mike Pen-
ce, também participou da 
reunião na Colômbia.

No documento, os líderes 
dos países destacaram que 
a “transição democrática” 
envolve a saída imediata do 
presidente Nicolás Maduro 
para a realização de eleições 
“livres e justas, abertas à par-
ticipação de todas as forças 
políticas, com acompanha-
mento e observação interna-
cional, organizadas por uma 
autoridade eleitoral neutra e 
legitimamente constituída”.
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‘Bichos Escrotos’
(…) “Bichos,
saiam dos lixos
Baratas,
me deixem ver suas patas”
Titãs

Imaginem a seguinte situação: seu filho de cinco anos, 
morto de sede, em que há o péssimo hábito de “matar” a 
sede com refrigerante. O próximo posto Ipiranga fica a 
10km. Primeiro você terá que aguentar as crises do filho: 
choro, chutes, pontapés..., que alguns padres diriam que 
o menino estava possuído; depois acelerar a velocidade 
do carro, para, no mês seguinte receber a multa pela sede 
do filho. O consolo é saber que no Posto Ipiranga tem de 
um tudo.

Finalmente!!! Posto Ipiranga a vista! Você sai corren-
do do carro para buscar o refrigerante preferido do seu 
filho. O atendente diz que aquela marca não tem, mas o 
similar é idêntico. Você começa a perder a cor, a pressão 
arterial baixa, e você tem a certeza que vai sofrer um en-
farto. Vem a sua cabeça as palavras da sua mãe: “Milha 
filha, ser mãe é padecer em um paraíso”. Nunca você 
entendeu essa frase, mas naquele momento, você sabe 
exatamente o que significa.

Mas nada disso vai funcionar. Faça melhor: ponha o 
líquido na mamadeira da criança. Ele não vai notar e vai 
ficar feliz da vida. Pois bem. Foi feito. A criança ficou 
exultante ao dar a primeira golada. Se afogou com tantos 
sorrisos e gargalhadas. Ao final do êxtase da felicidade 
do seu filho, você nota algo estranho dentro da mamadei-
ra. Abre e se depara com uma barata!!! Óbvio que você 
desmaiou. Todas as mulheres desmaiam quando veem 
uma barata.

Esse é o contexto. O STJ já tem entendimento sólido 
sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMI-
DOR. INGESTÃO DE ALIMENTO COM INSETO 
DENTRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. IN-
CIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JUL-
GADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRO-
PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A ingestão, pelo consumidor, de alimento con-
tendo inseto em seu interior evidencia que o produto 
é impróprio para consumo, especialmente diante do 
seu potencial lesivo à saúde, assim como em decor-
rência da repugnância que causa, fato capaz de pro-
vocar dano moral indenizável. Incidência da Súmula 
83/STJ.

2. A reforma do acórdão exigiria ilidir a convicção a 
respeito da suficiência das provas contidas nos autos, o 
que é incabível em sede de recurso especial, a teor da 
Súmula 7/STJ. 3. Em casos excepcionais, a jurisprudên-
cia desta Corte autoriza a revisão do valor fixado a título 
de indenização por danos morais, mormente quando ín-
fimo ou exagerado, o que não é o caso dos autos, em que 
tal valor foi fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
Inviável a revisão do julgado nesse ponto, em razão da 
Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.”
E se o líquido não fosse ingerido, caberia alguma in-

denização? Em recente julgado o STJ decidiu:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSU-

MIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO 
MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BALAS. 
LARVAS EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO 
CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À 
SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. 
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO 
DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CON-
SUMIDOR.

1. Ação ajuizada em 06⁄03⁄2015. Recurso especial 
interposto em 23⁄06⁄2017 e concluso ao Gabinete em 
03⁄05⁄2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se, 
para ocorrer danos morais em função do encontro de 
corpo estranho em alimento industrializado.

3. A aquisição de produto de gênero alimentício con-
tendo em seu interior corpo estranho, expondo o consu-
midor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, 
ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá di-
reito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao 
direito fundamental à alimentação adequada, corolário 
do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto 
(art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor a risco con-
creto de dano à sua saúde e segurança, em clara infrin-
gência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no 
art. 8º do CDC.

5. Na hipótese dos autos, ao encontrar larvas no inte-
rior de bombons no momento de sua retirada da embala-
gem, é evidente a exposição negativa à saúde e à integri-
dade física ao consumidor.

6. Recurso especial provido”.
Em resumo: atualmente temos um entendimento ma-

joritário que o dano só é devido se houver o consumo do 
líquido ou alimento. Tese oposta não exige esse pressu-
posto. Vamos esperar o destino das baratas, ratos...

CNI leva empresários 
brasileiros para a China

Três das cidades que mais respiram inovação no mundo 
estão no cronograma da imersão que a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) realizará entre os dias 22 e 26 de 
abril na China. O roteiro da missão, organizada em parce-
ria com o Ministério das Relações Exteriores, Apex-Brasil 
e StartSe, inclui visitas a empresas, startups e universidades 
em Pequim, Xangai e Hangzhou. Empresários, acadêmicos 
e integrantes do governo interessados em participar da 15ª 
edição do Programa de Imersões em Ecossistemas de Inova-
ção já podem se inscrever no site da Mobilização Empresar-
ial pela Inovação (MEI) – grupo coordenado pela CNI que 
reúne 300 das maiores empresas que atuam no país.

A delegação será formada por até 30 pessoas, que terão con-
tato com players do mercado chinês e poderão negociar pos-
síveis projetos de cooperação e transferência de tecnologia. “A 
China é o ecossistema de inovação que mais cresce no mundo. 
Essa imersão será diferenciada. Todos terão oportunidade de 
vivenciar o que há de mais moderno na agenda de inovação e 
visitarão os locais onde mais recursos vêm sendo investidos no 
setor”, afirma a diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio. 

A programação começará pela capital chinesa, onde os 
participantes assistirão a seminário sobre o ecossistema de 
inovação da China. Na sequência, há uma série de visitas 
previstas, sendo as primeiras aos ministérios de Ciência e 
Tecnologia (Most) e da Indústria e Tecnologia da Informação 
(Miit). No segundo dia em Pequim, o grupo visitará a Didi, 
espécie de Uber da China, que se tornou a maior empresa de 
transporte privado do mundo e comprou a 99 no Brasil.

A imersão também passará por Xangai, capital finan-
ceira e sede da maior bolsa de valores da China. A cidade é 
considerada uma das mais propensas a tornar-se o próximo 
grande polo de tecnologia mundial, podendo superar Nova 
York e Tóquio, segundo estudo da KPMG. A programação 
de visitas inclui uma ida ao SOSV, que atua com capital de 
risco e gestão de investimentos, ofertando programas em 
aceleradoras na Ásia, Europa e Estados Unidos.

Em Xangai, o grupo passará pela Dahua Tech – uma das 
grandes empresas do ramo de segurança que oferece soluções 
com inteligência artificial – e pela Huaxia Finance, fintech que 
atua no segmento de crédito pessoal. A programação inclui 
um happy hour com players locais em uma espécie de “smart 
café” onde comidas e bebidas são preparadas por robôs e, ain-
da, uma visita ao Zhangjiang High Tech Park, que abriga mais 
de 3.500 empresas e mais de 100 centros de P&D, com foco 
em áreas como tecnologia da informação e ciências da vida. 

A programação inclui, ainda, um dia inteiro em Hang-
zhou, capital e cidade mais populosa da província de Zhe-
jiang, na China Oriental. A cidade, apontada como líder 
mundial em comércio eletrônico e sede de um terço dos 
websites de e-commerce chineses, sedia a Alibaba, maior 
plataforma de negócios online do mundo, também incluída 
no roteiro de visitas técnicas.

Abimapi realiza Missão  
Empresarial EUA

Entre os próximos dias 4 e 9 a Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (Abimapi) realizará a Missão Empresarial 
EUA, com foco em promover os alimentos “free from”. Se-
rão 14 empresas presentes, sendo oito associados Abimapi e 
participantes do projeto setorial Brazilian Biscuits, Pasta and 
Industrialized Breads & Cakes, realizado em parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). A iniciativa recebe o apoio do Consu-
lado Geral do Brasil em Los Angeles.

O conceito “free from” remete aos alimentos desenvolvidos 
para indivíduos que possuem alguma restrição alimentar, seja 
por questões de saúde, como celíacos ou pessoas com intolerân-
cia a lactose, por exemplo, ou que por opção própria resolveram 
adotar este tipo de dieta. Esta é uma tendência que vem crescen-
do no Brasil, mas nos Estados Unidos o segmento já é 6,4 vezes 
maior do que em nosso país. Só em 2018 o nicho gerou cerca de 
US$ 109, 7 bilhões, 25% do total mundial em valor.

Na oportunidade serão apresentadas linhas de biscoitos, mas-
sas, bolos, pães de queijo, granola, salgadinhos, torradas, tapio-
ca, misturas, doces, entre outros produtos, integrais, sem adição 
de açúcar, gordura trans, glúten, lactose, OGM, bem como as 
versões orgânicas e veganas. Além disso, o grupo de fabricantes 
irá a pontos de venda estratégicos para produtos naturais e/ou 
com apelo de saudabilidade, participarão de seminário de ino-
vação e empreendedorismo, além da participação da rodada de 
negócios focada em compradores de alimentos “free from” e da 
visita agendada para a Natural Products Expo West, maior feira 
do mundo do segmento, que acontece em Anaheim, Califórnia, 
principal região de desenvolvimento da categoria de produtos 
dessa natureza nos EUA.

Site: www.abimapi.com.br/

Empresas de utilidades  
domésticas em Chicago

O programa Think Plastic Brazil, criado pelo Instituto 
Nacional do Plástico (INP) em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), leva uma ampla diversidade de produtos 
para casa de 34 fabricantes nacionais à International Home & 
Housewares 2019, que acontece de 2 a 5 de março em Chicago 
(EUA). Os produtos, expostos no estande N7963, apresentam 
uma ampla gama de finalidades (desde produtos para limpeza 
até armazenamento, cozinha e licenciados), bem como uma 
relação próxima com o design, sustentabilidade e inovação.

Entre os destaques do evento nos dois estandes que compõem 
a ilha do Think Plastic Brazil estão as companhias Alfamec; 
AND; Arthi; Indústria Bandeirante; Bettanin; Condor; Crippa; 
Dello; Future; Invicta; Jaguar; Koisas De Kozinha; Lolly Baby; 
Metaltru; Mta; Neoform; Plasnew; Plásticos Rainha; Plásticos 
Santana; Plasútil; Plasvale; Porto Brasil; Sanremo; São Bernar-
do; Schwanke; Termolar; Vasart; Vemplast e Viqua.

Na programação paralela do evento, promovido pelo pro-
jeto de exportação, duas agendas se destacam: a primeira é 
o já reconhecido Retail Tour, uma visita guiada pelo varejo 
local americano buscando tendências, novidades em market 
placement e além de análise de consumo e outros indicativos 
importantes para investimentos em inovação nos pontos de 
venda e nos negócios internacionais. Esta atividade é uma das 
inovações do projeto Think Plastic Brazil, atraindo empresári-
os de todas as companhias participantes do evento.

Moda e Vestuário 
dominou mercado de 
e-commerce em 2018

A ascensão da tecnolo-
gia e a facilidade de com-
prar com apenas um “click” 
tem atraído cada vez mais o 
consumidor brasileiro para 
o e-commerce. De acordo 
com a Associação Brasilei-
ra de Comércio Eletrônico 
(ABComm), estima-se que 
o faturamento das vendas 
deste segmento chegue a 
R$ 79,9 bilhões em 2019, 
representando crescimento 
de 16% com relação a 2018. 
Para mapear as principais 
tendências deste mercado, a 
Nuvem Shop, plataforma de 
e-commerce líder na Amé-
rica Latina, responsável por 
mais de R$ 275 milhões em 
vendas por ano, acaba de 
realizar a quarta edição do 
NuvemCommerce - Relató-
rio Anual de comércio ele-
trônico - 2018. O estudo é 
baseado no comportamento 
dos consumidores brasileiros 
e diz muito sobre os rumos 
deste mercado.

De acordo com o estudo, 
o segmento de Moda e Ves-
tuário foi o que dominou o 
mercado de e-commerce em 
2018, seguido de Saúde e 
Beleza, Acessórios, Comidas 
e Bebidas, e por fim, Eletrô-
nicos. Com relação ao núme-
ro de vendas, o segmento de 
Moda e Vestuário representa 
38% das transações, Outros 
segmentos 17,9%, Saúde e 
Beleza 12,4%, Acessórios 
11,5% e Casa e Jardim 4,9%.

Além disso, o levanta-
mento indica que o meio de 
pagamento mais utilizado 
pelos consumidores em 2018 
foi o PagSeguro (46,8%), 
seguido de Mercado Pago 
(15,8%) e Wirecard (13,9%). 
Em relação ao frete, os Cor-

reios representaram 58% das 
vendas, frete personaliza-
do (34,6%) e retirada física 
(4,1%).

A enorme expansão do 
mercado de dispositivos mó-
veis tem impulsionado cada 
vez mais o comércio eletrô-
nico. Essa tendência afeta di-
retamente os e-commerces, 
que precisam adaptar-se aos 
novos hábitos de consumo. 
De acordo com o relatório 
da Nuvem Shop, em 2017 
as vendas via desktop eram 
superiores (55%) em relação 
às transações mobile (45%) 
e as visitas às lojas online 
através de dispositivos mó-
veis representavam 69%, 
enquanto o desktop era res-
ponsável por 31%. Contudo, 
em 2018, o cenário inverteu-
se e 53,8% das transações 
foram realizadas via mobile 
e 46,2% por desktop e 66% 
das visitas às lojas foram via 
dispositivos móveis e 34% 
pelo desktop.

Além disso, segundo o es-
tudo, em 2018, os segmentos 
de Moda & Vestuário, Saúde 
& Beleza e Acessórios foram 
os que mais venderam via 
mobile. “Nota-se que o m-
commerce é uma tendência 
que já está atingindo a maio-
ria dos consumidores pela 
facilidade e praticidade. Por 
isso, os consumidores es-
tão ganhando cada vez mais 
confiança para realizar suas 
transações via dispositivos 
móveis e os lojistas precisam 
estar atentos para adaptarem 
seus sites para uma versão 
que comporte não apenas 
o desktop, mas também o 
mobile”, explica Alejandro 
Vazquez, Co-fundador da 
Nuvem Shop.

Idosos compartilham
mais notícias falsas

Internautas com idade 
superior a 65 anos compar-
tilham sete vezes mais no-
tícias falsas do que aqueles 
com idade entre 18 e 29 
anos. Essa foi a conclusão 
de um estudo das univer-
sidades Princeton e Nova 
Iorque, publicado na re-
vista Science Advances em 
janeiro de 2019. Os pes-
quisadores analisaram o 
perfil do Facebook de 3,5 
mil internautas durante as 
eleições presidenciais de 
2016 nos Estados Unidos. 
A disparidade foi percebi-
da mesmo entre pessoas de 
mesma orientação política.

“Podemos destacar ao 
menos dois fatores para 
explicar essa pesquisa. O 
primeiro é a baixa relação 
das pessoas de terceira 
idade com a tecnologia. 
Já o segundo é de ordem 
cultural, relacionado ao 
ambiente virtual”, pontua 
Alexsandro Ribeiro, pro-
fessor de Jornalismo no 
Centro Universitário Inter-
nacional Uninter.

Em todas as redes so-
ciais, como Facebook e 
WhatsApp, existe um am-
biente específico, com cul-
tura, fala e comportamen-
tos próprios e diferentes 
da vida real. O professor 
explica que o processo de 
aprendizado desse mundo 
pode ser demorado, sobre-
tudo para as gerações que 
não são nativas digitais. 
Por isso, os mais velhos 
estão mais vulneráveis a 
notícias falsas, a ataques 
de vírus e a armadilhas ci-
bernéticas envolvendo do-
ação de dinheiro ou contas 
bancárias.

No caso das notícias 
falsas, o professor ressalta 
que elas podem se apresen-
tar sob diversos formatos. 
“As fake news variam de 
sátiras, com o objetivo de 
entreter seu público, até 
notícias fora de contexto e 
textos com fatos reais mis-
turados a mentiras, com o 
objetivo de prejudicar ou 

desinformar”, diz.

Prevenção

Para combater a dissemi-
nação de notícias falsas em 
toda a sociedade, sobretudo 
na terceira idade, Ribeiro 
recomenda quatro medidas. 
O primeiro passo é a elabo-
ração de dispositivos legais 
que sejam duros ao respon-
sabilizar quem produz e 
compartilha fake news.

O segundo aspecto são 
atitudes preventivas que 
o próprio leitor pode to-
mar. “São procedimentos 
simples, como verificar se 
o texto apresenta erros de 
ortografia e se nomes de 
lugares e instituições foram 
grafados corretamente”, 
explica.

Ainda nessa etapa, o lei-
tor pode checar a origem da 
informação e se foi publi-
cada por outros veículos de 
comunicação conhecidos, 
que tenham credibilidade. 
Se o internauta continua em 
dúvida sobre a veracida-
de da informação, Ribeiro 
aconselha que a notícia não 
seja compartilhada.

A terceira recomendação 
é a retomada da confiabili-
dade dos meios de comuni-
cação e da mídia pela socie-
dade de forma geral. Assim, 
veículos e jornalistas de 
credibilidade, que seguem 
metodologias rigorosas de 
apuração, ganharão força 
contra a desinformação.

Por fim, o professor pon-
tua que é necessário criar 
uma cultura de leitura críti-
ca das notícias e dos meios 
de comunicação. Esse hábi-
to deve ser desenvolvido na 
escola, para que o jovem já 
se forme sabendo navegar 
pelas mídias.

“Independentemente da 
idade, nossas convicções 
não são réguas para medir 
se a notícia é verdadeira ou 
não. Ou seja, a realidade da 
informação não está no fato 
de concordarmos com ela 
ou não”, diz.
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BTG não comunicou à CVM 
captação com criptomoeda

O banco de investimentos BTG Pactual parece que enfren-
tará problemas com a Comissão de Valores Mobiliários, pois 
não procedeu corretamente no comunicado que está fazendo 
para o lançamento de um token chamado ReitBZ (RBZ) para 
investimento em ativos imobiliários. O interessante é que, no 
dia 13 de fevereiro, anunciou a emissão de US$ 600 milhões 
em subordinated notes, mas no dia 21 do mesmo mês, só 
comunicou, a uma agência de notícias e a sites especializados 
na movimentação de criptomoedas, que pretende captar US$ 
12 milhões nesse segmento. O BTG criará o primeiro token 
brasileiro com lastro podre, pois serão garantidos por ativos 
imobiliários que enfrentam dificuldades. No Brasil, usará a 
Enforce de gestão de ativos de risco administrada pelo próprio 
banco e os investidores poderão comprar o token através de 
uma plataforma digital usando o Gemini Dollar, stablecoin 
fundada pelos Cameron e pelos gemeos Winklevos.

Vários bancos já lançaram token
O BTG criou a impressão de ser o primeiro banco do 

mundo a estar fazendo a primeira oferta. Isso não é verdade, 
pois a primeira foi feita pelo Union Bank AG, com sede em 
Liechtenstein, que no ano passado lançou o UBPC, uma sta-
blecoin, ou seja, uma moeda estável baseada no franco suíço. 
O segundo foi o JPMorgan, que também com a estável JP-
Coin, lastreada em dólares, permite a rápida troca de ativos 
entre os seus clientes. O BTG talvez seja o primeiro banco da 
América Latina a entrar nesse segmento.

Quais danos à imagem do ‘mago de Omaha’?
Aos 88 anos de idade, parece que Warren Buffett 

começou a sentir que começou a falhar o seu radar para 
bons investimentos. Agora admite que pagou muito caro 
para concretizar a fusão da Kraft com a Heinz. E apesar 
de ainda manter a opinião de que se trata de um bom 
negócio, reconhece que estava errado em algumas coi-
sas sobre a empresa, aparentemente fazendo uma crítica 
velada aos brasileiros administradores da 3G Capital.

Realmente, Buffett falhou ao não admitir a possibilidade 
de problemas com a Securities and Exchange Commission 
e também com o write down de US$ 15,4 bilhões. Ninguém 
sabe quais os danos para a imagem do “mago de Omaha”. 
Por enquanto, todos sabem que a Berkshire sofreu redução de 
US$ 4 bilhões no valor de mercado e acumula uma dívida em 
torno de US$ 31 bilhões por causa dessa operação. A Berk-
shire, no entanto, tem US$ 112 bilhões em caixa.

Mais um problema para a Isabel
Isabel dos Santos, filha do ex-ditador de Angola, agora 

enfrenta problemas na sua produtora de cimento, a Nova 
Cimangola, cujo presidente do conselho de administração é 
o seu marido, Sindika Dokolo. Por enquanto a empresária 
classifica como “falsa” a notícia do site angolano Club K, se-
gundo a qual o Estado se prepara para confiscar a cimenteira.

Trump derruba preço do petróleo
O preço do petróleo está “muito alto”, foi o recado de 

Trump para a Opep, através do Twitter. Depois de afirmar 
que o mundo não pode lidar com novos aumentos, pediu 
que os produtores relaxem e tenham calma. Isso provocou 
uma queda de 3,5% na cotação do barril do Brent.

Lucro do BTG cai 7,1% no 4° trimestre
Divisões de banco 
de investimento 
e empréstimos 
corporativos 
tiveram quedas 
de 40% e 18%

As condições “desafiado-
ras” do mercado somadas 
a uma redução nas receitas 
feitas pela área de tesouraria 
ajudaram a impactar os re-
sultados do quarto trimestre 
do BTG Pactual. “O desem-
penho foi mais fraco nas me-
sas de juros, energia e ações, 
enquanto o desempenho de 
câmbio e corretagem foi 
significativamente melhor”, 
informou a instituição finan-
ceira, no relatório que acom-
panha o balanço, divulgado 
nesta segunda-feira.

O BTG teve lucro líquido 
ajustado de R$ 711 milhões 
no quarto trimestre, queda 
de 7,1% ante os R$ 744 mi-
lhões obtidos um ano antes, 
informou o banco. Em tele-
conferência na manhã desta 
segunda-feira com analistas, 
o presidente do banco, Ro-
berto Sallouti, disse que a 
instituição irá seguir a meta 
de crescimento no mercado 
de plataformas de investi-
mento.

Batalha judicial

Lembrando que o banco 

trava uma batalha nos tribu-
nais e nos órgãos regulado-
res com a XP Investimentos, 
que conseguiu uma liminar 
na Justiça que impede o 
BTG de abordar os agentes
autônomos de investimento 
(AAI) ligados à corretora. O 
banco recorreu ao Tribunal 
de Justiça, mas ainda não há 
decisão. “A gente deve estar 
incomodando, porque essa 
postura agressiva do con-
corrente, vindo de uma po-
sição dominante, é bastante 
surpreendente”, alfinetou 
Sallouti

A receita total do BTG so-
mou R$ 1,549 bilhão, alta de 
13% na comparação anual. A 
área de sales & trading, que 
inclui as posições no mer-
cado feitas pela tesouraria, 
registrou queda de 28% na 
receita, enquanto as divisões 
de banco de investimento e 
empréstimos corporativos 
tiveram baixas de 40% 18% 
na receita ajustada.

Diante de um lucro me-
nor, o BTG pagou menos 
bônus aos funcionários. As 
despesas com o pagamento 
da remuneração variável so-
maram R$685 milhões, uma 
queda de 8,1% em relação 
a 2017. No geral, as despe-
sas do banco recuaram 3%, 
para R$ 2,560 bilhões.

Gestão de ativos avançou

O total de ativos atingiu 
R$137,6 bilhões no 4° tri. O 
índice de Basileia que veri-
fica a saúde financeira (con-
ceito internacional definido
pelo Comitê de Basiléia que 
recomenda uma relação mí-

nima de 8% entre o capital 
base e os riscos ponderados) 
fechou o trimestre em 16,6% 
e o patrimônio líquido em 
R$18,8 bilhões

O segmento de gestão de 
ativos, no entanto, teve cres-
cimento de 65% na receita 
ajustada do quarto trimestre, 
para R$ 279 milhões.

O BTG terminou o quarto 
trimestre com rentabilidade 
sobre o patrimônio líquido 
médio anualizado (Roae) de 
15% ante 16 % nos três úl-
timos meses de 2017. O ín-
dice de eficiência passou de 
54,4% 52,2% no período.

A instituição registrou um 
lucro líquido ajustado de R$ 
2,741 bilhões. O resultado 
representa uma queda de 
7,1% em relação a 2017.

O lucro menor afetou a 
rentabilidade do BTG, que 
caiu de 16,3% para 14,7%
no ano passado. As units (re-
cibos de ações) do banco re-
agiam em queda de 1,10% 
ao resultado pouco depois 
da abertura da bolsa hoje, 
enquanto o Ibovespa subia 
0,21% no mesmo horário.

O banco ampliou a con-
cessão de crédito e atingiu 
uma carteira de R$ 29,703
bilhões no fim do ano pas-
sado, um aumento de 13,8%
em relação ao saldo de de 
setembro e de 36,1% na
comparação com dezembro 
de 2017. Incluindo os fi-
nanciamentos concedidos a 
clientes milionários (wealth
management) a carteira de 
crédito do banco atinge R$ 
38 bilhões.

Investimento e fundos
Apesar de resultado mais 

Roberto Sallouti: ‘A gente 
deve estar incomodando’

fraco da tesouraria, o ban-
co apresentou nas ativida-
des investimento e gestão 
de fundos e fortunas. Em 
2018, a área de investment 
banking obteve os melho-
res resultados desde que 
o BTG Pactual listou suas 
units na bolsa, em 2012. As 
receitas aumentaram 27% 
em 2018, para R$ 464 mi-
lhões. O banco atribuiu a 
melhora às operações de 
assessoria financeira em 
fusões e aquisições.

Já na área de gestão e ad-
ministração de fundos, o ban-
co encerrou o ano com um 
patrimônio de R$ 207,5 bi-
lhões, um aumento de 12,7% 
no trimestre e de 43,2% em 
12 meses. A captação de re-
cursos também foi recorde 
desde a abertura de capital 
do banco e atingiu R$ 43,7
bilhões em 2018.

“As receitas subiram 
69,4% comparadas ao 3T 
2018, atingindo R$278,8 mi-
lhões – principalmente devi-
do às taxas de performance 
dos fundos de renda fixa e 
ações”, destacou o balanço.

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.

COOPERATIVA  DE  ECONOMIA E CRÉDITO  MÚTUO DOS 
SECURITÁRIOS,  DOS CORRETORES DE SEGUROS E DE 

CAPITALIZAÇÃO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
SICOOB CREDICOR/RJ

CNPJ : 03.930.587/0001-26 / NIRE: 3340003663-8
Sede Social: Rua do Rosário, 99 - 5º andar

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20041-004
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA     -      EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Securitários, dos Corretores de Seguros e de Capitalização do Rio de Janeiro 
Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, Art. 57, inciso 
III, convoca os associados desta Cooperativa, que nesta data são em número 
de 2.121 (dois mil cento e vinte um), em condições de votar, para se reunirem 
no dia 12/03/2019, no auditório do SINCOR - Sindicato dos Corretores e das 
Empresas Corretoras de Seguros, de Resseguros, de Vida, de Capitalização 
e de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, à Rua dos Mercadores nº 10 
- Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20010-130, por falta de espaço físico 
na sede social da Cooperativa, em: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, às 
12 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira 
convocação; às 13 horas com a presença da metade mais um dos associados 
em segunda convocação; ou às 14 horas com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos que compõem a ordem do dia: 1) Prestação de contas do exercício 
do ano de 2018, com a leitura para discussão e julgamento do relatório de 
gestão do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, relatório 
da Auditoria Externa, em cumprimento à Resolução 3.442, de 28/02/2007 do 
Conselho Monetário Nacional, Balanço Geral, Demonstração de Resultado e 
demais contas; 2) Aprovação do Orçamento de 2019; 3) Rateio das Perdas; 
4) Eleição para o Conselho Fiscal; 5) Aprovação da verba destinada aos 
honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros dos 
cargos executivos e dos Conselhos de Administração e Fiscal; 6) Assuntos
de interesse geral. O registro da chapa para o Conselho Fiscal obedeceu 
rigorosamente aos prazos estabelecidos no Regulamento Eleitoral, conforme 
aviso fixado em 21/01/2019 nos locais mais comumente frequentados tanto 
na Sede como no PAC-Niterói. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

José Wanderley Cavalheiro
Presidente

Investimentos no Tesouro Direto cresceram R$ 281,5 mi em janeiro
Em janeiro, o título mais 

demandado pelos investidores 
foi o indexado à Selic (Tesou-
ro Selic), cuja participação 
nas vendas atingiu 47,9%. Os 
títulos indexados à inflação 
(Tesouro IPCA+ e Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais) 
corresponderam a 31,5% do 
total e os prefixados, 20,6%. 
Os investimentos em títulos 
do Tesouro Direto chegaram 
a R$ 2,829 bilhões em janeiro 
deste ano.

Durante o mês, os res-
gates totalizaram R$ 2,547 
bilhões, levando à venda lí-
quida de R$ 281,5 milhões. 
Os dados foram divulga-

dos nesta segunda-feira pelo 
Tesouro Nacional. O estoque 
fechou o mês em R$ 54,9 bi-
lhões, aumento de 1,27% em 
relação ao mês anterior (R$ 
54,2 bilhões) e de 16,26% 
sobre janeiro de 2018 (R$ 
47,2 bilhões), conforme in-
formou a agência Brasil.

Em relação ao prazo de 
emissão, 14,9% das vendas 
no Tesouro Direto no mês 
corresponderam a títulos 
com vencimentos acima de 
10 anos. As vendas de títu-
los com prazo entre 5 e 10 
anos representaram 30,9% e 
aquelas com prazo entre 1 e 
5 anos, 54,1% do total.

Em janeiro, 261.343 no-
vos participantes se cadas-
traram no Tesouro Direto. O 
número total de investidores 
cadastrados ao fim do mês 
atingiu 3.374.646, o que re-
presenta aumento de 76,2% 
nos últimos 12 meses. O 
número de investidores ati-
vos chegou a 845.169, uma 
variação de 47,7% nos últi-
mos doze meses. No mês, o 
acréscimo foi de 58.851 no-
vos investidores ativos.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar a aplicação e permitir 
que pessoas físicas pudessem 
adquirir títulos públicos dire-

tamente do Tesouro, via in-
ternet, sem intermediação de 
agentes financeiros. O aplica-
dor só tem de pagar uma taxa 
à corretora responsável pela 
custódia dos títulos.

A venda de títulos é uma 
das formas que o governo 
tem de captar recursos para 
pagar dívidas e honrar com-
promissos. Em troca, o Te-
souro Nacional se compro-
mete a devolver o valor com 
um adicional que pode variar 
de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou 
uma taxa definida antecipa-
damente no caso dos papéis 
prefixados.

ANP vai investigar vazamento 
de plataforma no Espírito Santo 

A agência reguladora do se-
tor de petróleo (ANP) informou 
nesta segunda-feira em seu 
site a abertura de um processo 
de investigação do vazamento 
ocorrido na plataforma P-58, 
na madrugada do último sába-
do. Os objetivos da agência são 
apurar as causas do incidente e 
divulgar um alerta de segurança 
para a indústria, de forma a evi-
tar a ocorrência de outros casos 
semelhantes. A plataforma, que 
fica no Espírito Santo, é a ter-
ceira maior produtora do Brasil.

O derramamento de vo-
lume inicialmente estimado 

pela petroleira é de 188 mil 
litros. Já o órgão ambiental 
federal Ibama afirmou no 
dia do vazamento, que o 
volume despejado chegou a 
260 mil litros e que, no fim 
da tarde de sábado, o tre-
cho de maior concentração 
da principal mancha atin-
gia 2,4 km de extensão por 
0,55 km de largura. Mas 
somente o laudo técnico 
vai determinar a dimensão 
do dano ambiental e servirá 
de base para aplicação de 
sanções à Petrobras, segun-
do explicou o Ibama.

China: apólices online de seguro 
crescem 18 vezes em cinco anos 

Tencent, gigante de inter-
net da China, publicou um 
relatório no qual informa que 
os negócios online de apólices 
de seguro expandiram-se 18 
vezes nos últimos cinco anos. 
O que tem levado os chineses 
a aumentar a procura por esse 
tipo de produto é a garantia da 
segurança para a família.

De acordo com a reporta-
gem do jornal Securities Dai-
ly, o relatório anual de apóli-
ces de seguro online de 2018 
mostra que cerca de 222 mi-
lhões de chineses compraram 
seguros pela internet, respon-
dendo por 27,7% dos usuários 
da internet da China.

Conforme informado pela 
agência Xinhua, o estudo da 
Tencent prevê que o setor de 

seguros online da China vai se 
manter robusto, com muito po-
tencial de crescimento devido à 
grande disparidade entre o nú-
mero de pessoas que já compra-
ram seguros online e a popula-
ção de utilizadores da internet.

O documento revela que 
75,2% das pessoas pesqui-
sadas estão dispostas a con-
tratar seguros via internet. 
A idade média dos consu-
midores que compram pela 
primeira vez este produto 
online é de 28,7 anos.

Seguros de longo prazo con-
tra acidentes, seguros de longo 
prazo contra doenças graves e 
seguros de vida são os três tipos 
mais comprados online, com 
crianças e idosos sendo alvos 
de maior prioridade.
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SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 - NIRE 33.3.0032649-9

Ata de AGE em 12/12/2018. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
12/12/2018, às 10h, na sede social da SPE Santa Lucia Transmissora de 
Energia S.A., localizada na Avenida Rio Branco, nº 1, sala 607, Centro, RJ 
(“Cia.”). 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representan-
do a totalidade do capital social da Cia., ficando dispensada a convocação, 
nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em 
vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Claudio Marchiori, que convidou a mim, Sr. Arnaldo de 
Mesquita Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (a) a reforma do estatuto social da Cia., envolvendo a alteração de 
todos os seus Arts., com vistas em especial a: (i) modificar o prazo de du-
ração da Cia. para indeterminado; (ii) alterar mecanismos de convocação e 
realização de Assembleias Gerais. (iii) instituir e definir atribuições e limites 
de alçada do Conselho de Administração; (iv) definir atribuições específicas 
para a Diretoria, bem como seus limites de alçada; e (v) melhorias de reda-
ção dos Artigos. (b) consolidação do Estatuto Social da Cia.; (c) eleição dos 
membros do Conselho de Administração; e (d) remuneração dos membros 
do Conselho de Administração. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia e, 
após a discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) aprovar a reforma 
do Estatuto Social da Cia., envolvendo a alteração de todos os seus Arts, 
(1 a 25), com vistas em especial a: (i) modificar o prazo de duração da Cia. 
para indeterminado; (ii) alterar mecanismos de convocação e realização de 
Assembleias Gerais; (iii) instituir e definir atribuições e limites de alçada 
do Conselho de Administração; (iv) definir atribuições específicas para a 
Diretoria, bem como seus limites de alçada; e (v) melhorias de redação dos 
Arts.. Em conexão com as alterações aprovadas, os acionistas registraram 
que a Diretoria da Cia. permanece com a mesma composição, sendo que 
o Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, eleito para o cargo de Diretor
sem designação específica por ocasião da AGE realizada em 04/07/2018,
ocupará doravante o cargo de Diretor Jurídico e Regulatório. A data de
término do mandato unificado da Diretoria permanece inalterada, a saber:
26/06/2019. (b) em decorrência da deliberação tomada acima, aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a redação
transcrita no Anexo II da presente ata. (c) aprovar a eleição dos membros
do Conselho de Administração da Cia., a saber: (i) Giovanni Cerchiarini,
italiano, casado, administrador de empresas, passaporte nº YB3347291,
República Italiana, residente e domiciliado em Roma, Itália, à Viale Egidio
Galbani 70, CEP 00156; (ii) Claudio Marchiori, italiano, casado, adminis-
trador de empresas, RNE nº V350808-N e CPF 058.262.317-00, residen-
te e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), Brasil, à Avenida Rio Branco 1,
Sala 607, Centro - RJ; e (iii) Manlio Coviello, italiano, casado, engenheiro,
passaporte nº YA2583755, República Italiana, residente e domiciliado em
Santiago, Chile, à Millantú 6556, CEP 8700000. O Sr. Giovanni Cerchiarini
ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os Con-
selheiros eleitos cumprirão o mandato unificado de 3 anos deste órgão da
Cia., o qual se estende até a AGO de 2021. A posse e a investidura dos
Conselheiros ora eleitos ocorrerá a partir de 17/12/2018 e ficará condicio-
nada à assinatura do termo de posse, na forma da legislação aplicável.
Os Conselheiros eleitos declararam - antecipadamente - que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade e que não se acham
incursos em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em vir-
tude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
bem como não se acham incursos em crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade, bem como assumiram o compromisso solene
de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas es-
tabelecidos nos seguintes documentos da Cia.: Código de Ética, Programa
Global de Integridade e Diretrizes Anticorrupção. (d) aprovar a fixação da
remuneração global bruta dos membros do Conselho de Administração
para o período que se inicia na data da presente Assembleia e termina
da data da AGO da Cia. a ser realizada no ano de 2019, no montante
de R$18.000,00, o que corresponde a uma remuneração mensal bruta de
R$500,00 para cada Conselheiro. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presiden-
te deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. RJ,
12/12/2018. Mesa: Claudio Marchiori - Presidente; Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Neto - Secretário; Terna Plus S.r.l. (pp. Claudio Marchiori);
Terna Chile S.p.A. (pp. Claudio Marchiori). JUCERJA em 20/02/2019 sob
o nº 3525784. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 23.791.563/0001-40 - NIRE 33.3.0032670-7

Ata de AGE em 12/12/2018. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
12/12/2018, às 9h, na sede social da SPE Santa Maria Transmissora 
de Energia S.A., localizada na Av. Rio Branco, nº 1, sala 607 (parte), 
Centro, RJ (“Cia.”). 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social da Cia., ficando dispensada 
a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada e em vigor (a “Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Claudio Marchiori, que convidou a mim, Sr. Arnaldo de 
Mesquita Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (a) a reforma do estatuto social da Cia., envolvendo a alteração 
de todos os seus arts., com vistas em especial a: (i) modificar o prazo de 
duração da Cia. para indeterminado; (ii) alterar mecanismos de convocação 
e realização de Assembleias Gerais; (iii) instituir e definir atribuições e limites 
de alçada do Conselho de Administração; (iv) definir atribuições específicas 
para a Diretoria, bem como seus limites de alçada; e (v) melhorias de 
redação dos arts. (b) consolidação do Estatuto Social da Cia.; (c) eleição dos 
membros do Conselho de Administração; e (d) remuneração dos membros 
do Conselho de Administração. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia e, 
após a discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) aprovar a reforma 
do Estatuto Social da Cia., envolvendo a alteração de todos os seus arts. 
(1 a 25), com vistas em especial a: (i) modificar o prazo de duração da Cia. 
para indeterminado; (ii) alterar mecanismos de convocação e realização de 
Assembleias Gerais; (iii) instituir e definir atribuições e limites de alçada 
do Conselho de Administração; (iv) definir atribuições específicas para a 
Diretoria, bem como seus limites de alçada; e (v) melhorias de redação dos 
arts. Em conexão com as alterações aprovadas, os acionistas registraram 
que a Diretoria da Cia. permanece com a mesma composição, sendo que 
o Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, eleito para o cargo de Diretor
sem designação específica por ocasião da AGE realizada em 04/07/2018,
ocupará doravante o cargo de Diretor Jurídico e Regulatório. A data de
término do mandato unificado da Diretoria permanece inalterada, a saber:
26/06/2019. (b) em decorrência da deliberação tomada acima, aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a redação 
transcrita no Anexo II da presente ata. (c) aprovar a eleição dos membros
do Conselho de Administração da Cia., a saber: (i) Giovanni Cerchiarini,
italiano, casado, administrador de empresas, passaporte nº YB3347291,
República Italiana, residente e domiciliado em Roma, Itália, à Viale Egidio
Galbani 70, CEP 00156; (ii) Claudio Marchiori, italiano, casado, administrador 
de empresas, RNE nº V350808-N e CPF nº 058.262.317-00, residente e
domiciliado à Av. Rio Branco 1, Sala 607, Centro/RJ; e (iii) Manlio Coviello,
italiano, casado, engenheiro, passaporte nº YA2583755, República Italiana,
residente e domiciliado em Santiago, Chile, à Millantú 6556, CEP 8700000.
O Sr. Giovanni Cerchiarini ocupará o cargo de Presidente do Conselho de
Administração. Os Conselheiros eleitos cumprirão o mandato unificado de 3
anos deste órgão da Cia., o qual se estende até a AGO de 2021. A posse e
a investidura dos Conselheiros ora eleitos ocorrerá a partir de 17/12/2018 e
ficará condicionada à assinatura do termo de posse, na forma da legislação
aplicável. Os Conselheiros eleitos declararam - antecipadamente - que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedade e que não se
acham incursos em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
bem como não se acham incursos em crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade, bem como assumiram o compromisso solene
de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas
estabelecidos nos seguintes documentos da Cia.: Código de Ética, Programa 
Global de Integridade e Diretrizes Anticorrupção. (d) aprovar a fixação da
remuneração global bruta dos membros do Conselho de Administração
para o período que se inicia na data da presente Assembleia e termina
na data da AGO da Cia. a ser realizada no ano de 2019, no montante de
R$18.000,00, o que corresponde a uma remuneração mensal bruta de
R$500,00 para cada Conselheiro. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu
por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. RJ, 12/12/2018.
Mesa: Claudio Marchiori - Presidente; Arnaldo de Mesquita Bittencourt
Neto - Secretário. Terna Plus S.r.l. (pp. Claudio Marchiori); Terna Chile
S.p.A. (pp. Claudio Marchiori). Jucerja em 20/02/2019 sob o nº 3525750.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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.

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 05.323.194/0001-80

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na forma 
do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua disposição, 
na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta 
cidade, para obtenção de cópias, os documentos da administração relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 26 de 
fevereiro de 2019. A Diretoria.

KAPSCH TRAFFICCOM CONT. DE TRAF. 
E DE TRANSP. DO BRASIL LTDA.

CNPJ 31.432.685/0001-79
EXTRAVIO

A empresa KAPSCH TRAFFICCOM CONT. DE TRAF. E DE TRANSP. DO 
BRASIL LTDA., portadora dos CNPJ 31.432.685/0001-79, IM nº 0.071.500-0 
e CNPJ 31.432.685/0004-11, IM nº 0.316.866-2, ambas situadas a cidade 
do Rio de Janeiro - RJ, comunica o extravio das guias de pagamentos das 
NFs emitidas no período de Janeiro à Dezembro de 2013.

Brasil teve menos investimentos diretos em janeiro  
Ingressos líquidos 
somaram US$ 5,9 
bi, ante US$ 8,4 bi 
em 2018

O Banco Central do Brasil 
divulgou nesta segunda-feira 
que em janeiro de 2019, o 
déficit em transações cor-
rentes totalizou US$ 6,5 bi-
lhões, ligeiramente superior 
ao de janeiro de 2018, US$ 
6,3 bilhões. “Esse aumento 
deveu-se, principalmente, ao 
recuo do superávit comer-
cial, de US$2,4 bilhões para 
US$1,6 bilhão na compara-
ção interanual”, informou 
em nota o BC.

Já os investimentos dire-
tos no país (IDP) registraram 
ingressos líquidos de US$ 

5,9 bilhões no mês, ante 
US$8,4 bilhões em janeiro 
de 2018. Nos últimos doze 
meses, o IDP totalizou US$ 
85,8 bilhões, corresponden-
do a 4,55% do PIB. Em de-
zembro de 2018, os fluxos 
líquidos de IDP acumulados 
em 12 meses alcançaram 
US$ 88,3 bilhões, ou 4,70% 
do PIB.

De acordo com o balanço 
do BC, no mês passado, o 
déficit em transações corren-
tes acumulado em doze me-
ses somou US$14,8 bilhões 
(0,78% do PIB), praticamen-
te estável em relação ao mês 
anterior (US$14,5 bilhões e 
0,77% do PIB).

Fernando Rocha, chefe do 
Departamento de Estatísticas 
do BC, explica que o resulta-
do do mês passado, com IDP 
inferior ao déficit das transa-
ções correntes, é “pontual”. 
Segundo ele, pode ter havido 

uma antecipação de fluxos 
de IDP no segundo semestre 
de 2018, quando houve ace-
leração desses investimentos. 
Além disso, destacou que os 
dados preliminares deste mês 
indicam aumento da entrada 
desses recursos. Em fevereiro, 
até o dia 21, o IDP chegou a 
US$ 5,7 bilhões, com estima-
tiva de US$ 7 bilhões para o 
mês. A previsão do BC para o 
déficit em conta corrente nes-
te mês é de US$ 2,2 bilhões.

Em janeiro, as exporta-
ções de bens totalizaram 
US$18,5 bilhões, variação 
de 9,4% com relação a janei-
ro de 2018. As importações 
de bens somaram US$16,9 
bilhões, expansão de 16,2%, 
na mesma base de compara-
ção. Os resultados de janeiro 
de 2019 foram influenciados 
pelo registro de operações 
no âmbito do Repetro, sen-
do US$1,3 bilhão relativo à 

exportação e US$2,1 bilhões 
à importação. Em janeiro de 
2018 não houve operações 
relativas ao Repetro.

Já o déficit na conta de 
serviços atingiu US$2,6 bi-
lhões no mês, 8,1% inferior 
ao déficit de US$2,8 bilhões 
ocorrido em janeiro de 2018. 
Destacaram-se as reduções 
nas despesas líquidas de 
aluguel de equipamentos 
(US$374 milhões) e de via-
gens (US$238 milhões), em 
contrapartida ao incremento 
nas despesas líquidas de ser-
viços de propriedade intelec-
tual (US$289 milhões).

No período, o déficit em 
renda primária reduziu 5,1% 
na comparação com janeiro 
de 2018, somando US$5,8 
bilhões. Os gastos líquidos 
com juros somaram US$4,3 
bilhões no mês, decréscimo 
de 6,7% na comparação inte-
ranual, com expansão de re-

ceitas geradas pelas reservas 
internacionais e moderada 
retração de despesas. As des-
pesas líquidas de lucros e di-
videndos somaram US$1,5 
bilhão, mesmo patamar de 
janeiro de 2018.

Ingressos líquidos
No mês, os ingressos lí-

quidos de investimentos em 
ações, fundos de investimento 
e títulos de renda fixa nego-
ciados no mercado doméstico 
somaram US$6,7 bilhões, o 
que representou retorno des-
ses fluxos, após saídas líqui-
das de US$12 bilhões em de-
zembro de 2018. Em janeiro 
do ano passado houve ingres-
sos líquidos de US$10,1 bi-
lhões. Em janeiro de 2019, os 
ingressos líquidos de títulos 
de renda fixa negociados no 
mercado doméstico somaram 
US$3,1 bilhões; em ações, 
US$3,0 bilhões; e em fundos 
de investimento, US$694 mi-

lhões. No acumulado em doze 
meses, as saídas líquidas atin-
giram US$15,4 bilhões.

Reservas internacionais

O estoque de reservas inter-
nacionais atingiu US$377,0 
bilhões em janeiro de 2019, 
correspondendo a 337,4% da 
dívida externa de curto prazo 
residual (exceto operações 
intercompanhia e títulos de 
renda fixa negociados no mer-
cado doméstico), aumento de 
US$2,3 bilhões relativamente 
ao mês anterior.

As variações por preços e 
por paridades e a receita de 
juros proporcionaram incre-
mentos de US$1,6 bilhão e 
US$647 milhões, respecti-
vamente. O estoque de li-
nhas com recompra totalizou 
US$12,3 bilhões e permane-
ceu inalterado com relação a 
dezembro de 2018.

Corretora de valores captará para médias e pequenas empresas 
Movimentar até 
R$ 500 milhões  
no 1º semestre  
de operação 

A Easynvest criou uma 
área de mercado de capitais 
para atender empresas de 
médio e pequeno porte. Com 
isso, a corretora de valores 
passa a captar e a desen-
volver novos investimentos 
focados em crédito para es-
sas empresas. Até então a 
plataforma era distribuidora 
de operações de outras insti-
tuições. A intenção é movi-
mentar com a nova área de 
negócios até R$ 500 milhões 
neste primeiro semestre. 

Acreditando no cresci-
mento nos próximos anos, 
Fabio Macedo, diretor co-
mercial da Easynvest, conta 
que a estratégia surgiu devi-

do a uma demanda reprimida 
na plataforma. “Observamos 
que os investidores tradi-
cionais, que são pessoa fí-
sica, demandavam por mais 
investimentos rentáveis e 
acessíveis. Como não en-
contrávamos no mercado, 
decidimos trazer essa missão 
para dentro de casa, aprovei-
tando a procura por crédito 
das empresas”, diz.

Macedo esclarece que a 
maioria das operações estru-
turadas no mercado são para 
investidores institucionais, 
com grande poder aquisiti-
vo. Diferente desse nicho, a 
Easynvest focará seus pro-
dutos para o varejo, com 
ativos tipo CVM 476, para 
investidores qualificados, e 
CVM 400, para investidores 
tradicionais. “O objetivo é 
trazer opções de investimen-
tos para a pessoa física, mas 
que ainda apresentem ótima 
rentabilidade e liquidez, ape-
sar do valor inicial de aporte. 
Isso não existe atualmente 

no mercado”, complementa.  
Uma vez que são novos 

produtos entre as financei-
ras, algumas alterações serão 
necessárias. O guia para o 
investidor, por exemplo, terá 
uma linguagem mais leve e 
simplificada, auxiliando na 
melhor compreensão do ati-
vo. “Hoje, os produtos es-
truturados têm um manual 
de difícil compreensão para 
quem não é do setor. Como 
vamos ocupar um espaço 
novo no mercado, aprova-
mos com a CVM uma forma 
de apresentar as informações 
para o investidor comum, 
que não está familiarizado 
com termos técnicos, por 
exemplo”, explica.

Mix de produtos

Entre os produtos que de-
vem entrar na gama da área, 
estão Certificado de Re-
cebível Imobiliário (CRI), 
Certificado de Recebível do 
Agronegócio (CRA), Letra 

de Câmbio (LC), Fundo de 
Investimento Imobiliário 
(FII), Debêntures, entre ou-
tros. Como parceiros, a cor-
retora contará com bancos, 
securitizadoras e empresas 
de médio e pequeno porte de 
nicho.

O valor total de cada ope-
ração irá variar de R$ 20 mi-
lhões a R$ 70 milhões, com 
um total de movimentação 
para o primeiro semestre 
estimado em R$ 150 a R$ 
500 milhões. “Estamos mui-
to confiantes no formato da 
nossa operação. Vamos apro-
veitar a experiência de mais 
de 50 anos da Easynvest em 
varejo para trazer boas op-
ções para nossos clientes, 
com taxas atrativas”, explica 
Macedo, complementando 
que a grande maioria desses 
ativos serão exclusivos para 
a prateleira da corretora. 
Com o primeiro produto a 
ser lançado ainda no primei-
ro semestre de 2019, a proje-
ção é que a área cresça 50% 

nos seis primeiros meses.
Fundada em 1968, a 

Easynvest tem uma receita 
superior a R$ 80 milhões, 
R$ 17 bilhões de ativos sob 
custódia e liderança em dis-
tribuição de Tesouro Dire-
to. A corretora foi uma das 
primeiras a oferecer acesso 
online à bolsa no Brasil, em 
1999, e a primeira a oferecer 
acesso por aplicativo mobi-

le ao mercado de renda fixa, 
em 2016. 

Segundo a empresa, na 
plataforma 100% digital da 
Easynvest investidores in-
dividuais podem conhecer 
e analisar uma vasta gama 
de investimentos, incluindo 
títulos públicos, privados 
e fundos de investimento, 
além de comprar e vender 
ações, opções e futuros.

Fábio Macedo: ‘Decidimos trazer essa  
missão para dentro de casa’




