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Crescimento em 2019 sobe no telhado
‘Donos do capital não 
estão apostando na 
economia brasileira’

O Produto Interno Bruto (PIB) 
cresceu 1,1% em 2018 frente a 
2017. Em valores correntes, a soma 
de tudo o que o país produziu ao 
longo do ano totalizou R$ 6,8 tri-
lhões. É o quarto ano de insuces-
so das políticas de austeridade: em 
2017 a alta foi igualmente de 1,1%, 
após retrações de 3,5% em 2015 e 
de 3,3% em 2016.

Com os dados divulgados pelo 
IBGE, que mostram o primeiro tri-
mestre de 2018 em alta e o quarto 
trimestre em baixa, “o ano de 2019 
começa muito frágil, podendo nem 
registrar crescimento, sobretudo se 
for aprovada a reforma da Previ-
dência”, analisa o economista Mar-

cio Pochmann em nota no Twitter.
O FGV Ibre projeta crescimen-

to do PIB em 2,1% no ano, puxado 
principalmente pela recuperação da 
construção civil, que apresenta sin-
tomas de melhora. Mas a pesquisa-
dora da instituição Juliana Cunha 
alerta para a falta de investimentos.

Após três anos de quedas, os 
investimentos cresceram 4,1% no 
ano. O número inspira cautela, já 
que houve uma mudança na meto-
dologia de cálculo. Plataformas de 
petróleo que já estavam em funcio-
namento foram incluídas no cálcu-
lo.

“Mesmo sem as plataformas, o 
resultado seria positivo, mas bem 
menor. Para voltarmos ao mes-
mo nível do primeiro trimestre de 
2014, antes da recessão, os inves-
timentos terão que crescer 35,9% 
acima do nível do quarto trimestre 
de 2018”, explica a pesquisadora.

A redução do investimento no 

último trimestre é um dos resulta-
dos mais preocupantes do anúncio 
do PIB na avaliação de Juliana 
Inhasz, professora de economia do 
Insper. “O que esse indicador reve-
la é a que a sociedade que tem di-
nheiro e capital não está apostando 
dentro da economia brasileira. Esse 
número sinaliza a desconfiança 
dos investidores de que Bolsonaro 
colocará o Brasil nos trilhos”, ex-
plicou em entrevista ao jornal espa-
nhol El País.

José Pena, economista-chefe do 
Porto Seguro Investimentos, afirma 
que os números divulgados pelo 
IBGE confirmam as expectativas 
de um quadro de fraqueza do pro-
cesso de recuperação da atividade 
ao final de 2018 e que parece se 
manter neste início de 2019, apesar 
de algumas melhoras no cenário 
desde então, como a redução dos 
juros e o real mais forte frente ao 
dólar. Página 3 Juliana Inhasz alerta para desconfiança dos investidores

Geração de emprego  
com carteira cai 56%

Em meio à maré de notícias 
ruins na economia, a divulgação da 
criação de empregos com carteira 
assinada em janeiro poderia trazer 
alguma alegria. Só que não. Apesar 
de terem sido gerados 34.313 pos-
tos de trabalho, o número é 56% in-
ferior ao obtido em janeiro de 2018.

Em 12 meses, foi registrado saldo 
de 471.741 empregos formais, resul-
tado da diferença entre 1.325.183 ad-
missões e 1.290.870 desligamentos. 
Os dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Ca-
ged), da Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia.

O salário médio de admissão 
foi de R$ 1.618,96, e o salário mé-
dio de desligamento ficou em R$ 
1.713,93. A diferença significa que 
os empregados que estão sendo 
contratados recebem, em média, 
menos do os que foram demitidos.

Isso pode acontecer por estarem 
sendo admitidos trabalhadores para 
funções que pagam menos, ou as 
empresas estarem trocando em-
pregados antigos por outros mais 
novos com salário menor. As mo-
dalidades de emprego criadas pela 
Reforma Trabalhista de 2017 tam-
bém contribuem para a redução do 
salário médio.

Juíza ordena inspeção para 
não interditar Sambódromo

A Justiça determinou que o Cor-
po de Bombeiros faça uma inspe-
ção em 24 horas no Sambódromo 
e que a Empresa de Turismo do 
Município do Rio (Riotur) e a Liga 
Independente das Escolas de Sam-
ba (Liesa), gestoras do carnaval na 
cidade, assinem um termo de res-
ponsabilidade assegurando que o 
local tem segurança suficiente para 
a realização dos desfiles.

A determinação da juíza Moni-
ca Teixeira, da 1ª Vara de Fazen-
da Pública do Tribunal de Justiça 
(TJ), atendendo a ação civil pública 
movida pelo Ministério Público, 
foi publicada nesta quinta-feira e 
tem que ser cumprida às vésperas 
dos desfiles do Grupo A e do Gru-
po Especial. A juíza determinou ao 
Corpo de Bombeiros “a realização 
de vistoria e elaboração de laudo 
técnico em 24 horas, confeccionan-
do certificado de aprovação com 
autorização especial que, com base 

no atendimento necessário de segu-
rança dos frequentadores, permita a 
realização do evento”.

Por ordem da juíza, depois que 
os bombeiros liberarem o local 
para a realização do desfile, os 
presidentes da Riotur e da Liesa 
deverão assinar, no prazo de 24 
horas, termo de responsabilidade 
assegurando que o sambódromo 
da Marquês de Sapucaí tem “con-
dições de segurança suficientes 
para assegurar a vida e integri-
dade física dos espectadores, ju-
rados, trabalhadores e integrantes 
das escolas de samba”.

O Ministério Público havia ajui-
zado ação civil pública na Justiça 
solicitando a interdição do Sambó-
dromo, caso o Corpo de Bombeiros 
não realizasse a vistoria e elabo-
ração de laudo técnico conferindo 
certificado de autorização especial 
do local, palco do principal desfile 
de carnaval do país.

Moro cede à pressão e 
‘desnomeia’ conselheira

O ministro da Justiça e da Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
divulgou nesta quinta-feira uma 
nota retirando a nomeação de 
Ilona Szabó para o Conselho 
Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária. No comunicado, 
ele pede “escusas” à ativista e 
explica que a indicação teve “re-
percussão negativa entre certos 
segmentos”.

Quando o nome de Ilana Sza-
bó foi anunciado, nesta sema-
na, o exército pró-Bolsonaro na 
internet fez campanha para que 

ela não integrasse o governo. A 
desnomeação, portanto, é uma 
derrota para Moro, que recuou 
após a pressão.

Ilona Szabó de Carvalho é 
cientista política especialista 
em segurança pública e política 
de drogas e conhecida por uma 
linha mais liberal no tema da 
segurança, como contra o arma-
mento e a favor da descriminali-
zação das drogas. Ela já criticou 
o pacote anticrime apresentado 
por Moro e propostas do gover-
no Bolsonaro.

Na modalidade de trabalho in-
termitente houve 7.768 admissões 
e 4.416 desligamentos, gerando 
saldo positivo de 3.352 empregos. 
O Caged registrou 5.421 admissões 
em regime de tempo parcial e 5.286 
desligamentos em janeiro, gerando 
um saldo de apenas 135 empregos.

Apesar de a criação de empregos 
ter caído 56% em relação a 2018, o 
primeiro mês de 2019 foi o segun-
do melhor janeiro desde 2013. Em 
2015, 2016 e 2017, as dispensas 
superaram as contratações no mês 
inicial.

Na divisão por ramos de ativida-

de, cinco dos oito setores pesquisa-
dos criaram empregos formais em 
novembro. O campeão foi o setor de 
serviços, com a abertura de 43.449 
postos, seguido pela indústria de 
transformação (34.929 postos). A 
construção civil ficou em terceiro 
lugar (14.275 postos), seguida pela 
agropecuária (8.328 postos) e pelo 
extrativismo mineral (84 postos).

Fecharam postos de trabalho o 
comércio (65.978 postos), adminis-
tração pública (686 postos) e servi-
ços industriais de utilidade pública, 
categoria que engloba energia e sa-
neamento (88 postos).

Fabio Pozzebom / ABr

O coordenador 
geral de estatísticas 
da Secretaria de 
Previdência e 
Trabalho, Mário 
Magalhães, divulga 
os dados do Caged

Opresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia 
do Norte, Kim Jong Un, encerraram nesta quinta-feira, em Hanói, 
no Vietnã, sua segunda cúpula mais cedo e sem ter chegado a um 

acordo. Em entrevista coletiva, Trump declarou: “Basicamente, eles que-
riam que as sanções fossem suspensas por completo, mas nós não podería-
mos fazer isso. Portanto, precisávamos nos retirar.” Contudo, o presidente 
americano prosseguiu: “Mesmo sem acordo, Kim prometeu que não vai 
reiniciar os testes nucleares e de mísseis.” 
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Desemprego, violência 
e a camelotagem 
atingiram em  
cheio o comércio

Reavaliando conceitos  
e reciclando ideias

Pela deposição  
imediata de Maduro

Por que ensinamos a fazer  
algo que um robô faz melhor?

Os Estados Unidos pediram aos 
membros da Organização das Na-
ções Unidas para ficarem “ao lado 
das forças da liberdade”, na Vene-
zuela, lideradas pelo presidente do 
Parlamento Juan Guaidó, autoproc-
lamado presidente da Venezuela.

Na reunião do Conselho de Se-
gurança da ONU, em Nova York, 
o secretário de Estado norte-ameri-
cano, Mike Pompeo, exortou todas 
as nações a apoiarem as aspirações 
democráticas do povo venezuelano 
enquanto tentam libertar-se do es-
tado ilegítimo da máfia do ex-pres-
idente Maduro. “Chegou a hora de 
todas as outras nações escolherem 
um lado. Não há mais atrasos, não 
há mais jogos. Ou estão com as for-
ças da liberdade, ou são aliados de 
Maduro e do seu caos.”

Em resposta, o embaixador da 
Rússia nas Nações Unidas, Vassily 
Nebenzia, afirmou que “a Ven-
ezuela não representa uma ameaça 
à paz e à segurança” e acusou os 
Estados Unidos e os seus aliados 
de “ações desavergonhadas, que 
visam à expulsão do presidente le-
gitimamente eleito da Venezuela”.

Da Europa veio um ultimato a 
Nicolás Maduro. Em comunicado, 
a chefe da diplomacia europeia, 
Federica Mogherini, anunciou que 
Bruxelas reconheceria o líder par-
lamentar Juan Guaidó como presi-
dente interino da Venezuela, caso 
não sejam convocadas eleições an-
tecipadas.

Diversos países cujos gover-
nos condenam o regime de Nico-
lás Maduro reconheceram Juan 
Guaidó como presidente interino 
da Venezuela, após o discurso em 
que o líder da Assembleia Nacional 
disse que tem o objetivo de estab-
elecer um governo de transição e 
organizar eleições livres.

Além do Brasil, Estados Unidos, 
Argentina, Canadá, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Equador, Guate-
mala, Honduras, Panamá, Para-
guai, Peru, Austrália, Israel, Reino 
Unido, Espanha, Alemanha, França, 
Dinamarca, Suécia, Áustria, Hol-
anda e Portugal querem a saída ime-
diata de Maduro, para que a Ven-
ezuela possa voltar a viver em uma 
democracia e tentar restabelecer, 
assim, sua economia dilacerada, por 
décadas de autoritarismo e regime 
ditatorial de Chávez–Maduro.

De outro lado, alguns países in-
sistem em apostar na permanência 
de Maduro, um dirigente louco e 
completamente descolado do eixo 
da liberdade, da fraternidade e da 
igualdade, impedindo, inclusive, 
ajuda humanitária de países que, 
como o Brasil, demonstram inten-
ção de ajudar e de colaborar com o 
povo venezuelano, sofrido e mas-
sacrado pela truculência de um rad-
ical enfurecido e que, apesar das 
pressões às quais vem sofrendo, 
tem a ousadia de dizer que o país 
vive em um clima de estabilidade.

As centenas de mortes e de fe-
ridos, as fugas e deserções inclu-
sive de vários militares, a falta de 
abastecimento e a economia em 
frangalhos provam justamente o 
contrário. E mesmo assim, gover-
nos que pregam o autoritarismo, 
como os da Rússia, Cuba, México, 
Bolívia, Nicarágua, Turquia, China 
e Irã, ainda agridem o Mundo com 
suas convicções de que Maduro 
deve permanecer como Chefe, con-
tinuando, com seus atos, ações e 

falta de escrúpulos, a destruir, con-
sequente, cada vez mais o povo, a 
nação e o país.

Cínico, prepotente, irracional 
e megalomaníaco, esse homem, 
completamente perverso, mau e 
tresloucado, ainda tenta se manter 
à força, se garantindo nas Forças 
Armadas. Tem a ousadia de ainda 
pregar que “estamos do lado certo 
da história. Estamos defendendo 
o direito internacional, o direito 
humanitário, a integridade e a so-
berania de nossa terra. Por isso que 
digo aos venezuelanos: por trás 
da ajuda humanitária há um plano 
de invasão”. Chega a ser vergon-
hoso, além de patético e grosseiro, 
discurso tão sem sentido e sem 
qualquer fundamento.

E tem acrescentado de forma 
débil que “somos alegria, somos 
os filhos de Hugo Chávez. Isso soa 
bem. Aqui está o povo nas ruas. 
Dou os parabéns a toda a revolução 
política, por estar na rua todos os 
dias. De ponta a ponta. A Venezu-
ela está nas ruas, mobilizada.”

Demonstra sua imensa canalhice 
em afirmar que “estamos numa bat-
alha pelo direito de ter paz. Como 
digo sempre, estamos numa batal-
ha pela paz, mas com independên-
cia, com integridade nacional. 
Com justiça social. Pela dignidade 
da Venezuela, ante aqueles que 
querem deixar nosso país de joel-
hos para o império americano. Es-
tamos defendendo as fronteiras da 
pátria pelo direito de sermos livres. 
Eu me alimento do amor e da leal-
dade de vocês. Todos os dias. Sou 
um homem do povo. Não sou um 
boneco da oligarquia. Sou um 
homem simples. Minha escola são 
as fábricas, os trabalhadores. Nun-
ca serei parte de nenhuma elite. E 
posso dizer do meu amor mais pro-
fundo e da minha lealdade maior. 
E contem com Nicolás Maduro, 
porque serei leal hoje e sempre 
nesta batalha de defender nossa in-
dependência e nossa liberdade.”

Enquanto isso, movimentos cada 
vez maiores tanto nos Estados Uni-
dos, como na Europa e na América 
do Sul gritam por liberdade para a 
Venezuela, dando apoio irrestrito 
ao corajoso líder oposicionista Juan 
Guaidó, que precisa urgentemente, 
de direito e de fato, se tornar Presi-
dente da Venezuela, para acabar 
com esse “reinado” infame, triste, 
lamentável e desabonador que esse 
monstro Maduro impôs ao povo.

Sua deposição precisa acontecer 
imediatamente para que a Venezu-
ela, e isso vai demorar, possa se re-
cuperar de tantos males sofridos nas 
últimas décadas, com a destruição 
de suas riquezas, de suas economias 
e tirando do povo a alegria de viver 
e a esperança de dias melhores.

Por tudo isso, não há mais lugar 
para Maduro e sua corja de animais 
travestidos de humanos, de bandos 
piratas. Para o bem da Venezuela, 
da América do Sul e do próprio 
Mundo, o seu afastamento se faz-
se imprescindível e imediato. O 
povo precisa voltar a respirar e 
necessita de oxigênio para viver. 
Com esse elemento Maduro, a 
Venezuela continuará sendo uma 
terra arrasada.

q  Paulo Alonso
Jornalista, mestre em Relações 

Internacionais e Cooperação 
Internacional.

No grande mural de notícias das 
bancas de jornal, as primeiras pági-
nas dos periódicos mostram quase 
que diariamente a preocupante cri-
se política e econômica que esta-
mos atravessando em nosso Estado 
do Rio, ainda fruto das desastradas 
administrações dos últimos anos.

Essa maldita influência, que 
continua a prejudicar todos os ser-
viços públicos essenciais à quali-
dade de vida – Saúde, Educação, 
Transportes, Segurança Pública e 
outros – também feriu gravemente 
o setor produtivo, que sofreu – e 
vem sofrendo – perdas enormes, 
levando à retração nos investimen-
tos, ao encerramento de inúmeros 
negócios, ceifando milhares de 
postos de trabalho.

O comércio, um dos setores que 
mais emprega e que sempre resistiu 
a crises e transformou-se num por-
to seguro no acolhimento de gran-
de parte da mão de obra, desta vez 
não está resistindo e também está 
diminuindo a sua força de trabalho.

As razões para isso são muitas, 
sendo a que mais contribui é o im-
pacto da crise econômica na renda 
de todas as classes sociais, repre-
sentada pela queda da intenção de 
compra das famílias no Estado do 
Rio, quadro aferido por vários ins-
titutos de pesquisa, embora alguns 
estados da federação já venham ex-
perimentando crescimento.

Por exemplo, a tradicional pes-
quisa Termômetro de Vendas, re-
alizada há mais de 40 anos pelo 
Centro de Estudos do Clube de Di-
retores Lojistas (CDLRio) mostrou 
que as vendas do comércio lojista 
do Rio de Janeiro registraram que-
da de 2,8% em 2018, em compara-

ção com o mesmo período do ano 
anterior.

Também recentemente, o mes-
mo Centro de Estudos, com a re-
alização do cruzamento de várias 
pesquisas, aferiu que a queda das 
vendas e da atividade econômica, 
com alta do desemprego, a crescen-
te violência, o aumento desregrado 
da camelotagem e a crise no Estado 
do Rio de Janeiro, foram os princi-
pais responsáveis pelo fechamento 
de mais de 10 mil estabelecimentos 
comerciais na Cidade entre janeiro/
dezembro de 2018, um aumento de 
15% em comparação com o mesmo 
período de 2017. Em todo o Esta-
do do Rio de Janeiro, também de 
janeiro a dezembro, foram extintas 
25.920, um aumento de 23% em 
comparação com o mesmo período 
de 2017.

Embora ainda seja difícil o ce-
nário para o nosso setor, sabemos 
que só com muito trabalho e cria-
tividade vamos poder superar as 
dificuldades. Não podemos e nem 
devemos cruzar os braços e ape-
nas lamentar. Temos que agir e 
buscar alternativas para aprovei-
tar as oportunidades, que também 
sempre surgem em situações de 
crise como a que estamos atra-
vessando.

Mas a verdade é que todos os 
sintomas acima expostos afetam 
profundamente o comportamento 
do consumidor, influenciando a 
sua disposição para a compra. Te-
mos que virar esse jogo. Por isso 
mesmo no Rio de Janeiro será pre-
ciso um grande esforço concentra-
do, pautado pelo diálogo entre as 
diferentes esferas do poder público 
e a iniciativa privada, por meio de 
suas entidades representativas para 
reverter a atual conjuntura, criando 
condições para que o estado volte 
a atrair recursos, a gerar emprego 
e renda.

Nesse sentido, o setor do comér-
cio de bens e serviços desempenha 
um papel vital e, por isso mesmo, 
precisa ser ouvido e atendido em 
suas necessidades e reivindicações. 
Depois de muita luta para aprovar a 
nova legislação trabalhista, no fim 
de 2017, com avanços positivos já 
inequívocos, seguimos batalhando 
pelas reformas tributária e da pre-
vidência, além de combater o co-
mércio ilegal, que tanto prejudica o 
comércio formal.

O CDLRio e o SindilojasRio – 
que juntos representam mais de 22 
mil lojistas de todos os portes – têm 
trabalhado incansavelmente pelos 
interesses e demandas do comércio 
do Rio de Janeiro assim como de 
sua população. Afinal, como costu-
mamos dizer, “o que é bom para o 
comércio, é bom para a sociedade; 
assim como o inverso: o que é bom 
para a sociedade é bom para o co-
mércio”.

q  Aldo Gonçalves
Presidente do CDLRio e do 

SindilojasRio e diretor da CNC.

Eu me formei técnico em ele-
trotécnica e automação industrial 
aos 16. Logo em seguida, eu fui 
para a faculdade de Engenharia 
Bioenergética. Durante muito tem-
po, acreditei que os únicos cursos 
superiores realmente úteis para a 
sociedade eram os ligados a saúde 
e ciências exatas. Para mim, todo 
o resto era dispensável e, de certa 
forma, um gasto desnecessário de 
dinheiro.

Hoje, após me envolver com 
inovação, empreendedorismo e 
educação, vejo o quão cego eu es-
tava para as mudanças que acon-
tecem no mundo. Nosso sistema 
educacional ainda foca em formar 
pessoas para o mercado de traba-
lho. Mesmo as universidades que, 
na teoria, formam pessoas para li-
derar o desenvolvimento de novas 
tecnologias e possibilidades, fa-
lham na educação que vai além da 
profissão.

A verdade é que qualquer função 
que possa ser reduzida a uma série 
de tarefas lógicas, estruturadas e 
repetitivas passará a ser feita por 
um robô muito em breve. A com-
binação da inteligência artificial e 
automação está criando uma nova 
realidade para a sociedade. Ser 
muito bom em Matemática não sig-
nifica o mesmo que há alguns anos.

Na última década, decorar cada 
frase de um livro de História pode-

ria até ser impressionante e ajudar 
no seu mestrado. Hoje em dia, po-
rém, muitas dessas tarefas já são 
feitas por um celular.

Humanos são péssimos robôs. 
Precisamos de muito tempo para 
sermos treinados (e retreinados). 
Nós ainda necessitamos de muita 
manutenção e quanto mais expe-
rientes ficamos, mais queremos 
receber, mais paramos para con-
versar, mais precisamos de fé-
rias e folgas. Em resumo, somos 
muito ruins do ponto de vista do 
mercado.

Por isso, em vez de treinarem as 
próximas gerações para fazerem 
trabalhos que serão desenvolvidos 
por robôs, deveríamos nos focar 
em ensinar a próxima geração a 
criar coisas novas. Devemos mudar 
o foco do sistema educacional para 
habilidades intrinsecamente huma-
nas (nossa “unfair advantage” na 
competição contra as máquinas) 
para, assim, podermos aproveitar 
a liberdade que teremos e levar o 
mundo para a próxima era de de-
senvolvimento. Separei algumas 
questões que precisam ser respon-
didas para darmos o pontapé ini-
cial:

Estimular o pensamento crítico 
– Como fazer melhores perguntas? 
Como questionar o que é proposto e 
buscar novas soluções? Como lidar 
com questões ambíguas e estimular 

a exploração de novas possibilida-
des? Um bom sistema educacional 
deveria estimular a fazer o novo em 
vez de ensinar a seguir regras e pa-
drões impostos.

Criatividade – Como fazer as 
coisas de uma forma diferente da 
atual? Como melhorar o que exis-
te? Como criar e implementar no-
vas ideias? Em breve, todo traba-
lho que não envolva criatividade 
desaparecerá, por isso, deveríamos 
estimular e ampliar a capacidade 
criativa dos estudantes.

Habilidades interpessoais – 
Como se relacionar com outras 
pessoas, criar laços e conexões que 
permitam ampliar o efeito e a ca-
pacidade dos dois pontos citados 
anteriormente? Como usar a persu-
asão e resolver conflitos?

Não estou falando que devería-
mos parar de ensinar Matemática, 
regras e métodos nas escolas e uni-
versidades. O que estou dizendo é 
que o foco não deveria ser apren-
der a fazer contas ou decorar fatos, 
mas, sim, ensinar a usar isso para 
criar algo novo, algo que nenhum 
robô possa fazer.

Precisamos parar de treinar as 
pessoas para serem robôs ruins e 
passar a capacitá-las para serem 
humanos excepcionais.

q João Vitor Chaves
COO da Suno Research.
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LEGIÃO DA BOA VONTADE - CNPJ: 33.915.604/0001-17
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Na forma do Estatuto Social da Legião da Boa Vontade (LBV), ficam 
convocados os seus associados a se reunirem na Avenida Marechal 
Floriano, número 114, Centro, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, no dia 14 de março do ano de 2019, às 18h, em primeira 
convocação, ou às 18h30, em segunda convocação, com qualquer número 
de associados presentes, para deliberarem sobre a eleição dos membros 
do Conselho Fiscal. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.

José de Paiva Netto – Diretor-Presidente

LEGIÃO DA BOA VONTADE - CNPJ: 33.915.604/0001-17
ASSEMBLEIA GERAL - CONVOCAÇÃO

Na forma do Estatuto Social da Legião da Boa Vontade (LBV), ficam 
convocados os seus associados a se reunirem na Avenida Marechal Floriano, 
número 114, Centro, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
no dia 14 de março do ano de 2019, às 17h, em primeira convocação, ou 
às 17h30, em segunda convocação, com qualquer número de associados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) apreciação 
das atividades do ano findo; b) exame e aprovação dos Relatórios da Gestão 
Financeira da Diretoria e do Balanço Patrimonial, relativos ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; e, c) assuntos gerais. 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.
José de Paiva Netto – Diretor-Presidente

Pibinho confirma quarto ano  
de fracasso da política neoliberal
Alta foi mantida 
de 1,1%. Em 
números 
ajustados, está  
no nível de 2012

O Produto Interno Bruto 
(PIB) cresceu 1,1% em 2018 
frente a 2017. Em valores 
correntes, a soma de tudo o 
que o país produziu ao longo 
do ano totalizou R$ 6,8 tri-
lhões. É o quarto ano de in-
sucesso das políticas radicais 
de austeridade: em 2017 a 
alta foi igualmente de 1,1%, 
após retrações de 3,5% em 
2015 e de 3,3% em 2016. 
Em números ajustados, o 
PIB está no nível de 2012. O 

PIB per capita variou 0,3% 
em termos reais, alcançando 
R$ 32.747.

Em 2018, houve leves al-
tas na Agropecuária (0,1%), 
na Indústria (0,6%) e Ser-
viços (1,3%). Frente ao 3º 
trimestre, na série com ajus-
te sazonal, o PIB teve alta 
de 0,1% no 4º trimestre de 
2018. Foi o oitavo resultado 
positivo consecutivo nesta 
comparação, mas demons-
tra perda de ritmo, após ele-
vação de 0,5% no trimestre 
anterior.

Entre os componentes 
da demanda interna, houve 
avanço do Consumo das Fa-
mílias (1,9%) e da Formação 
Bruta de Capital fixo (FBCF, 
um indicador dos investi-
mentos), que subiu 4,1%, 
resultado positivo após uma 
sequência de quatro anos 
negativos. O Consumo do 

Governo se manteve estável. 
A taxa de investimento foi 
de 15,8% do PIB, acima do 
observado em 2017 (15%). 
A taxa de poupança foi de 
14,5% em 2018, ante 14,3% 
no ano anterior.

O PIB per capita variou 
0,3% em termos reais, alcan-
çando R$ 32.747 em 2018. 
Já a taxa de investimento 
em 2018 foi de 15,8% do 
PIB, abaixo do observado 
em 2017 (15,0%), enquan-
to a taxa de poupança foi 
de 14,5% (ante 14,3% em 
2017).

Frente ao 3º trimestre do 
ano passado, na série com 
ajuste sazonal, o PIB teve 
alta de 0,1% no 4º trimestre 
do ano, registrando o oitavo 
resultado positivo consecu-
tivo nesta base de compara-
ção. A agropecuária e os ser-
viços apresentaram variação 

positiva de 0,2%, enquanto a 
Indústria recuou (-0,3%).

Setor de serviços

Principal destaque para 
o desempenho da economia 
em 2018, o setor de servi-
ços respondeu por 75,8% do 
PIB, ao registrar taxas posi-
tivas em todas as sete ativi-
dades pesquisadas.

Os principais destaques 
do setor foram registrados 
nas atividades imobiliárias, 
que cresceram 3,1%, e no 
comércio, com alta de 2,3%. 
“Essas atividades foram be-
neficiadas por um mercado 
mais estabilizado, aliadas à 
inflação mais controlada e 
ao desemprego ligeiramente 
menor que o do ano passa-
do”, destacou a gerente de 
Contas Nacionais do IBGE, 
Cláudia Dionísio.

Caixa da Petrobras mostra que 
venda de ativos é desnecessária

Ao final de 2014, a dívida líquida da Petrobras era de 
US$ 115,4 bilhões; no encerramento de 2018, caiu para 
US$ 69,4 bilhões. Portanto, houve uma queda de US$ 46 
bilhões. Neste período a arrecadação da companhia com 
venda de ativos foi de US$ 11,5 bilhões. Ou seja, 75% da 
redução da dívida foi feita com a utilização da geração 
de caixa da empresa. A venda de ativos era desnecessária 
para reduzir a dívida, calcula Cláudio da Costa Oliveira, 
economista aposentado da Petrobras.

Nesta quinta-feira, o presidente da estatal, Roberto Cas-
tello Branco, anunciou que reduzirá o caixa da empresa 
de US$ 14 bilhões para US$ 10 bilhões. “No passado, 
por outras razões, a companhia chegou a trabalhar com 
um caixa de US$ 25 bilhões, US$ 26 bilhões. À primeira 
vista, isso parece um sinal de saúde, mas não é”, disse ele. 
“Aquele capital poderia estar sendo usado em projetos da 
companhia, com taxa de retorno muito mais avançada”, 
explicou.

O anúncio mereceu aplausos de Cláudio Oliveira. 
“Quando o [Aldemir] Bendine transmitiu o cargo de 
presidente, em maio de 2016, para o Pedro Parente, disse: 
‘Estou entregando uma empresa com R$ 100 bilhões em 
caixa’. Na época isto representava perto de US$ 30 bil-
hões, e a Miriam Leitão e o Sardenberg espalhavam que 
a empresa estava quebrada. E todo mundo acreditou e 
falam até hoje. Eles mantinham caixas elevadíssimos 
para justificar venda de ativos. Um absurdo.”

Castello Branco também falou em reduzir a distri-
buição de dividendos. Se confirmado, mais um ganho 
para a Petrobras.

Bodes
Se o Congresso recusar as mudanças propostas para o 

BPC e a criação de uma contribuição mínima para trabalha-
dores rurais, incluídas na reforma da Previdência, o impacto 
fiscal não comprometerá os planos da equipe econômica.

São, confessadamente, dois bodes colocados na sala. 
Chamam atenção, e retirá-los permite posar de bom 
moço junto ao eleitorado. Mas não são o que importa no 
desmonte da Previdência pública.

Irresponsável
A proposta de reforma da Previdência prevê a cria-

ção de uma lei de responsabilidade previdenciária, irmã 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Gastos com 
juros? Estes continuam sem qualquer responsabilidade.

Isenções ao norte do Rio Grande
Entre 67% e 72% das corporações norte-americanas 

não tinham obrigações tributárias após créditos e isen-
ções. A taxa média para a minoria que pagou imposto foi 
de 14%. Enquanto isso, os trabalhadores e empregados 
pagavam entre 25% a 30% em taxas. A conta é de James 
Petras, do site Global Research.ca

De acordo com ele, a evasão fiscal nos EUA equivale a 
US$ 458 bilhões em receitas públicas perdidas a cada ano. 
As maiores corporações americanas abrigaram mais de US$ 
2,5 trilhões em paraísos fiscais no exterior, onde não paga-
ram impostos ou recolheram taxas de apenas um dígito.

Pagam pouco, mas ganham muito: receberam mais de 
US$ 14,4 trilhões em dinheiro de ajuda pública, dividi-
dos entre o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve.

Colega de turma
Preso acusado de extorsão, o policial civil Flavio Pac-

ca dividia seu tempo livre entre dar consultoria ao gov-
ernador do Rio, Wilson Witzel, seu ex-colega de turma, 
e replicar no Twitter as platitudes de Olavo de Carvalho.

Rápidas
As mulheres serão homenageadas na próxima Feira do 

Lavradio, no Centro do Rio, que acontecerá, excepciona-
lmente, no segundo sábado do mês, no dia 9 de março, 
por conta do Carnaval, logo após o Dia Internacional da 
Mulher. A feira funciona das 10h às 19h *** A FGV, em 
parceria com a Koelnmesse, realiza o Congresso Anu-
food Brazil, com a presença da ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, do diretor-presidente da Anvisa, Willian 
Dib, e do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, 
entre outros. O evento ocorrerá em 12 e 13 de março, 
no São Paulo Expo (www.anufoodbrazil.com.br/con-
gresso/) *** A Fundação Perseu Abramo realizará a 1ª 
Semana do Pensamento Crítico, entre 11 e 16 de mar-
ço, em 27 cidades de 14 estados. Detalhes em https://
fpabramo.org.br/2019/02/22/fundacao-promove-a-1a-
semana-do-pensamento-critico-com-debates-e-encon-
tros-em-27-cidades/ *** Com mais de 7 mil bolsas de 
sangue coletadas no período que antecede ao Carnaval, o 
Hemorio alcançou o maior número de doações de sangue 
dos últimos 13 anos no Estado do Rio de Janeiro durante 
as festividades e ultrapassou a meta do mês. Os estoques 
costumam cair 30% durante a semana de comemorações.

PIB mostra perda de força na recuperação da economia
Em 2018, o PIB brasilei-

ro cresceu exatamente no 
mesmo ritmo de 2017, 1,1% 
no acumulado do ano, su-
gerindo certa continuidade 
do dinamismo econômico. 
“Este, contudo, não parece 
ser o caso. Há diferenças im-
portantes que particularizam 
2018 e que dão a entender, 
inclusive, alguma perda de 
qualidade da recuperação”, 
analisa o Instituto de Estu-
dos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi).

A entidade destaca o sen-
tido da evolução do cres-
cimento ao longo do ano. 
“Em 2017, o PIB crescia e 
ganhava velocidade, saindo 
de apenas +0,1% no primei-
ro trimestre para +2,2% no 
quarto trimestre. Já em 2018, 
o que houve foi uma acomo-

dação em um nível de dina-
mismo muito baixo: cresceu 
1,1% na primeira metade do 
ano e 1,2% na segunda me-
tade. A este ritmo de 1% não 
vamos muito longe.”

A acomodação do PIB em 
2018 foi acompanhada da 
clara desaceleração de al-
guns setores, sobretudo, da 
indústria, especialmente o 
ramo manufatureiro, ao lado 
da construção, que amargou 
seu quinto ano consecutivo 
de crise, informa o Iedi.

A segunda observação fei-
ta pelo Instituto diz respeito 
à contribuição do setor ex-
terno. “Em 2017, a deman-
da externa não ajudou, mas 
também não atrapalhou a 
recuperação, contribuindo 
com apenas +0,1 ponto per-
centual. Em 2018, por sua 

vez, retirou 0,5 p.p. do di-
namismo da economia. Vol-
tamos, assim, ao padrão do 
período anterior à crise re-
cente, em que o setor exter-
no reduzia frequentemente o 
crescimento do PIB, fazendo 
do biênio 2015–2016 uma 
exceção.”

Houve tanto de um cres-
cimento menor das exporta-
ções (alta de 5,2% em 2017 e 
de 4,1% em 2018) como um 
aumento elástico das impor-
tações (que saiu de elevação 
de 5% para 8,5%). “É natu-
ral que as importações vol-
tassem a crescer diante dos 
sintomas de reativação da 
economia, mas é justamente 
neste contexto, que também 
contou com menor dinamis-
mo no comércio internacio-
nal, que se revela nossa falta 

de competitividade”, analisa 
a entidade.

A alta de 4,1% da for-
mação bruta de capital, que 
mede os investimentos, tam-
bém não empolgou. Além de 
ter sido puxada pela impor-
tação meramente contábil 
de plataformas de petróleo, 
esperava-se mais. O inves-
timento acumula queda de 
quase 30% entre 2014 e 
2017. Um dos fatores que 
atrapalhou foi a retração re-
ferente à construção, que 
permaneceu no vermelho 
(-3,4% em 2018).

A taxa de investimento 
em 2018, de 15,8%, perma-
neceu em um de seus níveis 
históricos mais baixos, mui-
to aquém do padrão vigente 
entre 2010 e 2013, de 20,7% 
em média.

Contas públicas: R$ 
46,8 bi de superávit

As contas públicas inicia-
ram o ano com saldo positi-
vo. De acordo com dados di-
vulgados, nesta quinta-feira, 
pelo Banco Central (BC), o 
setor público consolidado, 
formado pela União, os es-
tados e municípios, registrou 
superávit primário de R$ 
46,897 bilhões em janeiro. O 
resultado ficou praticamente 
estável em relação ao mesmo 
mês de 2018, quando houve 
superávit de R$ 46,940 bi-
lhões. O resultado primário é 
formado por receitas menos 
despesas, sem considerar os 
gastos com juros.

Campos Neto  
toma posse no BC

O economista Roberto 
Campos Neto, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
tomou posse nesta quinta-

feira como presidente do 
Banco Central (BC), em reu-
nião privada no Palácio do 
Planalto. Ele assume o lugar 
de Ilan Goldfajn, que esta-
va no comando da institui-
ção desde junho de 2016. A 
transmissão do cargo ocorre 
depois do Carnaval, em data 
ainda a ser definida, quando 
o novo presidente deve dis-
cursar em solenidade com a 
presença de convidados.

Bolsonaro oficializa 
apoio a Guaidó

Depois da reunião no 
Palácio do Planalto, o pre-
sidente Jair Bolsonaro ma-
nifestou publicamente seu 
apoio ao presidente auto-
declarado interino da Ve-
nezuela, Juan Guaidó. Em 
declaração à imprensa, na 
tarde de, Bolsonaro afir-
mou que o Brasil vai atuar, 
dentro da legalidade, para 
restabelecer a democracia 

no país vizinho. “Nós não 
pouparemos esforços den-
tro da legalidade, da nossa 
Constituição e das nossas 
tradições para que a demo-
cracia seja restabelecida na 
Venezuela”, disse.

Bolsonaro II: revisões 
na Previdência

Durante conversa com 
jornalistas na manhã desta 
quinta-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que 
está disposto a negociar al-
guns pontos da reforma da 
Previdência, entre eles bai-
xar a idade mínima para 
aposentadoria das mulheres 
de 62 para 60 anos. Também 
afirmou que pode fazer con-
cessões no BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), 
que é pago para idosos e de-
ficientes de baixa renda, e na 
porcentagem da pensão por 
morte, que poderia passar de 
60% para 70%.

Economia: incerteza 
recua 0,2 ponto 

O Indicador de Incerteza 
da Economia, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,2 ponto de 
janeiro para fevereiro des-
te ano, para 111,3 pontos. 
Apesar da queda, o indica-
dor permanece em patamar 
elevado em termos histó-
ricos, segundo a FGV. O 
recuo foi influenciado pelo 
seu componente de mídia, 
baseado na frequência de 
notícias com menção à in-
certeza nas mídias impres-
sa e online, que recuou 2,9 
pontos de janeiro para feve-
reiro de 2019.

Já o componente de Ex-
pectativa, construído a 
partir da média dos coe-
ficientes de variação das 
previsões dos analistas 
econômicos, avançou 10,7 
pontos no mesmo período o 
que evitou queda maior do 
indicador.
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PDBG, o camaleão da Baía
Há 29 anos, com o 

engenheiro Leonel de 
Moura Brizola no Go-
verno do Estado do Rio, 
nasceu o Programa de 
Despoluição da Baía 
de Guanabara (PDBG), 
com vários projetos 
acoplados em sua nave, 
muitos planos e muito 
dinheiro, que sumiram 
nas águas e nos municí-
pios do entorno da Baía, 
que continua poluída.

E o BPDG virou um 
camaleão, com nomes e 
cores diferentes adotados ao longo desses anos, que consu-
miu mais de US$ 1,7 bilhão do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e outras instituições de fomento 
internacional, a exemplo da Agência de Cooperação Inter-
nacional do Japão (Jica).

Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do 
Entorno da Baía de Guanabara (PSAM) foi o último nome 
adotado pelo PDBG, criado pelo Decreto 42.931, assinado 
pelo então governador Sérgio Cabral, que recebeu finan-
ciamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) de US$ 449,376 milhões e mais R$ 186,654 milhões 
governo estadual.

Em janeiro, a secretária de Ambiente e Sustentabilidade 
do Estado do Rio, Ana Lúcia Santoro, assinou o 3º Ter-
mo Aditivo ao contrato CCC-Sondoténica/Cobrape/CH2M 
Hill, no valor de R$ 25,211 milhões, publicado no DO de 
22 de janeiro, para dar continuidade ao PSAM.

E o governador Wilson Witzel declarou, recentemen-
te, que vai pleitear junto ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a liberação de um empréstimo de US$ 1 bilhão 
para limpar a Baía. Tudo bem. Porém, é preciso saber, dar 
esclarecimento público, onde foram parar os empréstimos 
captados no BID e nas agências de fomento internacionais 
para despoluir a Baía.

Em São Gonçalo, município do entorno da Baía, no bair-
ro Boa Vista, tubulações e ferragens estão se destruindo no 
tempo. Os deputados, principalmente os da esquerda, que 
se preocupam com os gastos públicos, e Renan Ferreirinha, 
que é de São Gonçalo, devem abrir uma frente de luta e 
fiscalização para descobrir e denunciar quem manipulou, 
escondeu e fez uso do dinheiro do PDBG e agora PSAM.

Isso não é pedir muito, é?

CPI do FECP
Filho de Margarete Me-

nezes (falecida), responsá-
vel pela obrigatoriedade dos 
ônibus circulares de ma-
drugada em Nova Iguaçu, 
o deputado estadual Ander-
son Moraes foi vereador no 
município da Biaxada Flu-
minense e, em seu primei-
ro mandato na Assembleia, 
juntou-se à colega Ala Pas-
sos, também do PSL, para 
investigar os recursos do 
Fundo Estadual da Pobreza 
através de uma CPI.

Monitor Mercantil –
Deputado, fomos informados que existe uma CPI do Fundo 
de Combate à Pobreza caminho...

Deputado Anderson Moraes – Sim. Estamos na fase de co-
leta de assinaturas.

A iniciativa é do Senhor?
Minha, com a colega de partido, deputada Alana Passos (PSL).

Então a bancada começou quente, não é?
Na verdade, nós nos elegemos para combater o gasto ex-

cessivo da máquina pública. Hoje, só para se ter uma ideia, o 
dinheiro do Fundo é a segunda maior arrecadação do estado e 
foi criado para combater a pobreza, só que agora ele já pagou 
cargos comissionados e uma série de despesas que não ajudou 
nada no combate à pobreza e é isso que nós vamos averiguar.

Quanto o contribuinte paga ao Fundo e como?
Nós também queremos saber como e quanto o contribuinte 

paga ao Fundo, que é embutido no ICMS. Nós queremos dis-
criminar esse pagamento.

Legislativo de Niterói
O Legislativo Niterói, formado por um conjunto de 21 ve-

readores, apresenta-se com uma situação financeira tranquila, 
conforme demonstra balanço contábil, relativo ao exercício 
financeiro, verificado em 31 de dezembro de 2018 e publica-
do no DO de 26 de fevereiro de 2019.

O saldo contábil é de R$ 7,324 milhões, com resto a pagar de 
R$ 3 milhões e disponibilidade financeira no Fundo Especial de 
R$ 2,026 milhões, sem contar com R$ 1,066 milhão de crédito es-
pecial incorporado ao Fundo da Câmara, através do Ato 083/2019.

Os registros são assinados pelo diretor do Departamento de 
Orçamento e Finanças, Maurício Cerqueira Lindgre, e pelo 
chefe do Serviço de Contabilidade, Luiz Carlos de Souza Maia.

Grego, o homem da segurança
Quem era o braço direito, agora é o titular. Hemógenes Bar-

bosa, o Grego, foi nomeado subdiretor-geral de segurança da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em substitui-
ção à grande e simpática figura da Maria Cristina Vilhena, que 
durante anos desempenhou um papel magnífico à frente desse 
importante setor da Alerj.

Grego, que vinha exercendo suas funções na segurança dos 
deputados no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, sempre esteve 
ao lado da Cristina, apoiando-a em todas as suas iniciativas na 
defesa da integridade física dos parlamentares, funcionários e 
visitantes. Parabéns da coluna, amigos!

Secretária Ana Lúcia Santoro

Deputado Anderson Moraes

Inadimplente paga dívida e 
volta a dever em 3 meses

Oito em cada dez consu-
midores que tiveram seus 
nomes negativados nos ca-
dastros de crédito em janeiro 
são reincidentes. Em média, 
os devedores voltam a atra-
sar uma conta após 96 dias. 
Esse quadro ajuda a enten-
der porque, apesar de mais 
inadimplentes estarem colo-
cando suas dívidas em dia, o 
atraso nos pagamentos con-
tinua elevado.

Dados divulgados pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito ao Crédito (SPC 

Brasil) mostram que cresceu 
11,5% o volume de brasilei-
ros inadimplentes que regu-
larizaram suas pendências e, 
assim, deixaram do cadastro 
de devedores. Os dados do 
Indicador de Recuperação 
de Crédito são de janeiro 
de 2019 e dizem respeito ao 
acumulado em 12 meses.

O número de dívidas que 
foram retiradas do cadastro 
de inadimplência mediante 
pagamento cresceu 9,6% no 
acumulado em 12 meses. O 
levantamento mostra que, 
entre os devedores que re-
cuperaram crédito em janei-

ro, a maior parte (24%) tem 
entre 30 e 39 anos. Outros 
22% estão na faixa de 50 
a 64 anos e 13% possuem 
idade acima de 64 anos. O 
Indicador de Recuperação 
de Crédito aponta que não 
há diferença significativa 
entre os gêneros: 51% dos 
que pagaram as dívidas são 
mulheres, ao passo que 49% 
são homens.

Na avaliação da econo-
mista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, o dado 
positivo observado neste 
início de ano acompanha a 
tendência de melhora gradu-

al da economia, mas ainda é 
insuficiente para reverter o 
quadro geral de inadimplên-
cia elevada no país.

“Para os próximos meses, 
o movimento da inadim-
plência dependerá da evo-
lução do crédito e de outras 
variáveis macroeconômi-
cas como o desemprego e 
renda. A melhora desses 
dois últimos pontos poderá 
fazer a recuperação de cré-
dito avançar mais do que o 
número de novos negativa-
dos, culminando na queda 
da inadimplência”, explica 
a economista.

Varejo carioca inicia 2019 como terminou 2018: em queda
O comércio lojista da Ci-

dade do Rio de Janeiro ven-
deu menos 3,2% em janeiro, 
em relação ao mesmo mês de 
2018, de acordo com a pes-
quisa Termômetro de Vendas 
divulgada mensalmente pelo 
Centro de Estudos do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDLRio).

No acumulado dos últi-
mos 12 meses (fevereiro de 
2019 a janeiro de 2018) as 
vendas também registraram 
queda, de 4,7%. O levanta-
mento abrange cerca de 750 
estabelecimentos comerciais 
da capital. 

“Normalmente janeiro é 
um mês fraco em termos de 
vendas. É o início das férias, 
quando muita gente viaja, 
imprensado entre o Natal e o 
Carnaval. E nem mesmo as 
ações promovidas pelo co-
mércio, como promoções e 
liquidações foram suficien-
tes para aumentar as vendas” 
explica Aldo Gonçalves, 
presidente do CDLRio.

A pesquisa também mos-
tra que todos os setores re-
gistraram resultado negativo. 
No Ramo Mole (bens não 
duráveis) as maiores que-
das no faturamento foram 
Tecidos (-4,6%), Calçados 
(-4%) e Confecções (-3,6%) 
e no Ramo Duro (bens durá-

veis) Óticas (-6,1%), Móveis 
(-5,1%), Joias (-5%), Óticas 
(- 4,8%) e Eletrodomésticos 
(-3,1%). A venda a prazo, 
com menos 3%, foi a forma 
de pagamento preferida pe-
los consumidores.

Em relação às vendas con-
forme a localização dos esta-
belecimentos comerciais, no 
Ramo Duro (bens duráveis) 
as lojas do Centro venderam 
menos 5,6%, as da Zona Sul 
menos 5,4% e as da Zona 
Norte menos 1,9%. No no 
Ramo Mole (bens não du-
ráveis), as lojas da Zona Sul 
venderam menos 7%, as da 
Zona Norte menos 2,4% e as 
do Centro menos 1,6%.

Inadimplência

A pesquisa mostra tam-
bém que a inadimplência 
no comércio lojista do Rio 
de Janeiro cresceu 0,6% em 
janeiro em relação ao mes-
mo mês do ano passado. As 
dívidas quitadas (índice que 
mostra o número de consu-
midores que colocaram suas 
dívidas em dia), diminuíram 
2,4%, e as consultas (item 
que indica o movimento do 
comércio), recuaram 1,2%, 
também em relação a janeiro 
de 2018.

Em relação ao mês ante-

rior (dezembro) as consultas, 
a inadimplência e as dívidas 
quitadas recuaram, respec-
tivamente, 9,7%, 3,4% e 
5,2%. No acumulado dos úl-
timos doze meses (fevereiro 
2018 a janeiro 2019) as con-
sultas diminuíram 5,2%, e a 
inadimplência e as dívidas 
quitadas cresceram, respecti-
vamente, 1% e 0,9%.

Cheques

Segundo o registro do 
cadastro do LIG Cheque 
do CDL-Rio, em janeiro, 
em relação ao mesmo mês 

de 2018, a inadimplência 
cresceu 0,9%. As consul-
tas e as dívidas quitadas 
caíram, respectivamente, 
5% e 2,9%. Em relação ao 
mês anterior (dezembro) 
as consultas diminuíram 
3,9%, e a inadimplência e 
as dívidas quitadas aumen-
taram, respectivamente, 
0,6% e 0,2%. No acumu-
lado dos últimos 12 meses 
(fevereiro 2018 a janei-
ro 2019) a inadimplência 
cresceu 1,2%, e as consul-
tas e as dívidas quitadas 
recuaram, respectivamen-
te, 8,1% e 1,9%.

Conab vende 67 do total de 180 armazéns
Criada em 1990, a 

Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 
empresa vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), passará por um 
processo de reestrutura-
ção, que inclui a venda 
de alguns armazéns. O 
anúncio foi feito nesta 
quinta-feira pela ministra 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza 
Cristina, durante a ceri-
mônia de posse da nova 
diretoria da empresa pú-
blica. Não foi comunicado 
prazos para as mudanças 
e para os leilões dos arma-
zéns.

A ministra disse que 
alguns dos armazéns em 
questão serão leiloados 
pelo poder público pra 
que a instituição cuide de 
áreas mais estratégicas 
e passe a atuar cada vez 
mais próximo ao produ-
tor. A proposta, segundo 

ela, é modernizar a ins-
tituição. “Nós vamos ter 
algumas mudanças sim”, 
ressaltou.

De acordo com o novo 
presidente da Conab, 
Newton Araújo, a com-
panhia conta atualmente 
com cerca de 180 arma-
zéns e pelo menos 67 de-
les devem ser colocados 
à venda. Ele à agência 
Brasil  que ainda não há 
prazo para que o processo 
seja concluído, mas que o 
pedido da ministra é para 
que a mudança seja rápi-
da.

“Comparativamente 
com a iniciativa privada, 
a gente não tem nem 2% 
da capacidade de arma-
zenamento estático, sem 
contar com a deficiência 
que nossos armazéns têm 
com relação à manuten-
ção. Eles são já bastante 
antigos, necessitando de 
manutenção e alguns até 
sucateados.”

A Conab é encarregada 
de gerir as políticas agrí-
colas e de abastecimento. 
Sediada em Brasília, a 
companhia implementa 
ações em todo o território 
nacional por meio de sua 
rede de 25 superinten-
dências regionais e mais 
de 90 unidades armaze-
nadoras, realizando ain-
da ações de cooperação 
internacional. A Conab 
realiza os Leilões de ven-
da de estoques públicos e 
estratégicos de milho, ar-
roz, café, feijão, sorgo, 
sisal, trigo, entre outros 
produtos.

Zona de conforto
“A gente, às vezes, pre-

cisa sair da zona de con-
forto. Mas nada que seja 
de maneira radical ou 
irresponsável. Nós temos 
que reavaliar a rede de 
armazéns – onde ele é ne-
cessário e onde não é. Não 
podemos ter empresas 
públicas que têm um pa-

trimônio enorme e custa 
mais caro manter o patri-
mônio do que a utilidade 
dele”, disse a ministra.

Segundo a ministra, a 
Conab tem uma rede de 
armazenamento grande, 
mas muito antiga. “Hoje 
não faz mais muito sentido 
você ter alguns desses ar-
mazéns porque o produ-
tor rural, as tradings, as 
empresas de conta grande 
no Brasil montaram uma 
grande rede, moderna, e 
são muito mais ágeis que 
o poder público.”

 “Temos que estar mui-
to mais antenados hoje 
para a modernidade que 
a agropecuária tem. Cui-
dar de armazém, cuidar 
de estoques, é uma coisa 
do passado. Hoje, temos 
ferramentas para poder 
auxiliar nessa política 
pública, para auxiliar os 
produtores rurais. Essa 
parte será realmente me-
xida.”
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Gates acredita no hambúrguer 
vegano com sabor de carne

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, anualmente 
em sua revista seleciona e publica a lista das dez principais 
inovações tecnológicas que deverão fazer sucesso no ano. 
E neste, no entanto, resolveu promover profunda alteração 
e, para tanto, convidou Bill Gates para fazer as escolhas. 
O assunto é capa da edição de março/abril da revista do 
MIT, que descreve as inovações na sua edição digital. O 
cofundador da Microsoft considera que sua relação con-
tém as dez invenções que vão dar que falar em 2019, pois 
mudarão o mundo para melhor.

Interessante é que uma das primeiras de Bill foi para 
os hambúrgueres vegetais com sabor a carne. Atualmente, 
nos Estados Unidos, na fabricação desses produtos, são 
utilizadas proteínas de ervilha, soja, trigo, batata e óleo de 
plantas para mimetizar a textura, o valor nutritivo e o sa-
bor da carne. Na Holanda, tenta-se a produção de carne em 
laboratório, um método que implica a extração de tecido 
muscular de animais para fazê-lo crescer em biorreatores.

Na área de saúde, escolheu várias coisas importantíssi-
mas, como as vacinas personalizadas contra o câncer, que 
estão sendo testadas e podem levar as defesas naturais do 
corpo a destruírem apenas os tumores ao identificá-los pe-
los seus erros genéticos únicos. Além disso, a cápsula para 
detectar doenças inflamatórias intestinais. No momento, 
no Paquistão, onde a população sofre com esse tipo de 
doença, houve o teste em jovens para, com a captação de 
imagens, descobrir doenças inflamatórias intestinais. A 
cápsula, que tem um minúsculo microscópio, pode ser en-
golida facilmente, mesmo por crianças, e verifica os prob-
lemas em todos os órgãos do aparelho digestivo, sem o 
desconforto de uma endoscopia ou colonoscopia.

A análise do sangue que permitirá aos médicos identi-
ficarem as mulheres propensas a dar à luz antes do tempo 
e tomar medidas para evitar o nascimento de um bebê 
prematuro e dar-lhe mais hipóteses de sobrevivência, ao 
detetar variações na expressão de sete genes que estão 
associadas a esse tipo de nascimentos. Uma empresa, a 
Akna Dx, foi criada nos Estados Unidos para comerciali-
zar o teste. O empresário também aponta os relógios com 
eletrocardiogramas. O multimilionário norte-americano 
elegeu ainda a destreza robótica, a energia produzida por 
fusão e fissão nuclear, as sanitas e os programas de in-
teligência artificial de conversação.

Oi derrota Unitel de Isabel dos Santos
Desde outubro de 2015, o caso da Unitel encontrava-se 

paralisado no tribunal arbitral, talvez devido ao restinho 
da influência que ainda dispunha Isabel dos Santos, filha 
do ex-ditador de Angola. Agora, o organismo deu razão à 
operadora brasileira, que receberá dos demais acionistas 
da empresa angolana quantia superior a US$ 600 milhões. 
Assim, os acionistas angolanos, Mercury (subsidiária da 
Sonangol), Vidatel (de Isabel dos Santos) e Geni (do gen-
eral Leopoldino Fragoso do Nascimento), serão obriga-
dos a pagar US$ 339,4 milhões mais juros (até a data de 
pagamento), porque as violações ao acordo de acionistas 
“acarretaram uma redução significativa do valor da par-
ticipação da PT Ventures na Unitel”.

Além disso, mais US$ 314,8 milhões, correspondente 
a danos por não ter permitido o recebimento da remune-
ração até 20 de fevereiro. O tribunal ordenou ainda que 
os acionistas da Unitel paguem uma parcela substancial 
dos honorários e custos legais incorridos pela PT Ven-
tures, correspondendo a um pagamento líquido em valor 
superior a US$ 12 milhões, e 80% das taxas e despesas 
administrativas e dos árbitros, com valor superior a US$ 1 
milhão. Na B3, as ações preferenciais da Oi tiveram valo-
rização de 4,65% e voltaram para R$ 1,80.

SINDEST – SINDICATO DOS ESTATÍSTICOS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO 2019
Em cumprimento ao que determina o art. 605 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 01/01/1943, o 
Sindicato dos Estatísticos do Município do Rio de Janeiro (SINDEST) CNPJ 
31.242.217/0001-31, pelo presente Edital, comunica a todos os membros da 
categoria de Bacharéis em Ciências Estatísticas (Estatísticos) e Técnicos 
em Estatística, correspondentes a Base Territorial do Município do Rio de 
Janeiro, que deverão recolher a Contribuição Sindical do ano de 2019, em 
nome desta Entidade, até o dia 31/03/2019, no valor de R$169,00 (CENTO 
E SESSENTA E NOVE REAIS). A Assembleia Geral Extraordinária realizada 
aos 19/02/2019 atendendo as alterações e formalidades exigidas na Lei nº 
13.467/2017 e alterada pela MP nº 808/2017, e, nos termos dos incisos I e 
IV do art. 8º da Constituição Federal de 1988, autorizou, prévia e expressa-
mente o desconto da contribuição sindical do ano 2019 de todos integrantes 
da categoria profissional dos Estatísticos da base territorial deste sindicato, 
associados ou não, atendendo às formalidades exigidas na CLT, nos termos 
dos arts. 513; 545 a 610. Na falta deste recolhimento acima, os empregado-
res deverão descontar 01 (um) dia de salário do Estatístico empregado, por 
meio da guia (GRCSU), no mês de março do corrente ano e recolher o valor 
a este Sindicato (Sindicato dos Estatísticos do Município do RJ – SINDEST), 
na conformidade e formalidades exigidas dos art. 582 e 583 da CLT, até o 
dia 30/04/2019. Aos profissionais já cadastrados e não-cadastrados no Sin-
dicato, a guia de recolhimento personalizada poderá ser retirada em nossa 
Sede, Avenida Rio Branco 277/909 ou ser solicitada pelo e-mail: sindest-
estatistico@hotmail.com. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019.

André Gustavo Guimarães da Cunha
Presidente do SINDEST

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO AMARO
RUA SANTO AMARO, 200 - GLORIA - RJ

PELO PRESENTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, FICAM CONVOCADOS 
OS SENHORES CONDÔMINOS PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA QUE 
FARÁ REALIZAR NO DIA 14 DE MARÇO DE 2019 ÀS 20H E AS 20:30 
EM ÚLTIMA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMERO DE PRESEN-
TES NO SALÃO DO PRÓPRIO PRÉDIO PARA DELIBERAREM SOB A 
SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1) Eleição de síndico.

Após amargar prejuízo Gol refaz projeções
Companhia aérea 
prevê receita de 
R$ 14,2 bilhões 
em 2020

Em 2018, o prejuízo da 
Gol foi de R$ 779,7 milhões, 
após a companhia registrar 
lucro de R$ 377,8 milhões 
em 2017. Porém, pegando o 
resultado do quarto trimestre 
a empresa teve lucro líqui-
do de R$ 580 milhões, bem 
superior aos R$ 62 milhões 
apurados no mesmo perío-
do de 2017, em meio a uma 
forte redução no resultado 
financeiro negativo. Nesta 
quinta-feira, na teleconfe-
rência de resultados, a com-
panhia revisou uma série de 
indicadores econômicos. 

A empresa apurou um re-
sultado operacional (Ebit) de 
R$ 672 milhões, 74% acima 
do obtido no quarto trimes-
tre de 2017, com custos e 
despesas operacionais pra-
ticamente estáveis no perío-
do e receita líquida em alta 
de 10%. Foram elevadas as 
projeções de margem de lu-
cro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização 
(Ebitda) para cerca de 28% 
em 2019 e para cerca de 
29% em 2020. Em janeiro, 
a empresa havia estimado 
margem Ebitda em 2019 de 
27%. A Gol prevê uma re-
ceita líquida total de R$ 14,2 
bilhões em 2020.

A Gol também melho-
rou ligeiramente a previsão 
para o endividamento. Para 
2019, a estimativa de dívida 
líquida sobre Ebitda caiu de 

3 para 2,9 vezes, enquanto 
para 2020 a previsão pas-
sou de 2,5 para 2,4 vezes. 
A despesa financeira líquida 
foi de R$ 17,6 milhões, uma 
redução de R$ 405 milhões 
na comparação com os três 
últimos meses de 2017. O 
desempenho foi ajudado por 
variações cambiais e mone-
tárias positivas em R$ 246 
milhões ante perdas de R$ 
230 milhões no mesmo pe-
ríodo de 2017. A companhia 
terminou 2018 com dívida 
líquida ajustada de R$ 12,2 
bilhões, alta de 11%.

“As projeções estão ajus-
tadas para refletir as recentes 
variações nos preços do petró-
leo, a redução nos impostos 
sobre o querosene de aviação, 
a apreciação do real versus o 
dólar americano e os resulta-
dos decorrentes da aceleração 
da incorporação das aero-
naves 737 MAX na frota da 
Gol”, disse a companhia aérea 
em fato relevante.

A empresa afirmou que 
seguirá com a estratégia de 
desalavancagem do balanço 
e a melhoria do perfil de li-
quidez da companhia, por 
meio da amortização de dí-
vidas de curto e longo prazo, 
utilizando recursos prove-
nientes da geração de fluxo 
de caixa operacional e no-
vas emissões. “Ao longo de 
2018, finalizamos diversas 
iniciativas de desalavanca-
gem (liability management):
a recompra das Senior Notes 
com vencimentos em 2018, 
2020, 2021, 2023 e 2028 e 
a amortização das debêntu-
res”, explicou Richard Lark, 
diretor vice-presidente fi-
nanceiro.

Segundo ele, a estratégia 
este ano é de a empresa per-
manecer focado na desala-

EDP tem o maior lucro da sua história: R$ 1,3 bilhão
No segmento 
de distribuição, 
empresa investiu 
R$ 654,5 milhões 
no ano passado

Com seis unidades de gera-
ção hidrelétrica e uma terme-
létrica, a EDP Brasil, que atua 
em transmissão, comerciali-
zação e serviços de Energia, 
alcançou lucro líquido de R$ 
1,3 bilhão em 2018, um au-
mento de 108% em compa-
ração com 2017. É o melhor 
resultado já obtido pela com-
panhia em seus 23 anos de 
operação no Brasil. No quarto 
trimestre, o lucro líquido foi 
de R$ 524 milhões, alta de 
161,3% na comparação anual, 
resultado ajudado pela entra-
da de recursos após a venda 
de pequenas hidrelétricas à 
norueguesa Statkraft.

O Ebitda (lucro antes de 
taxas, impostos, deprecia-
ção e amortização) somou 

R$ 2,768 bilhões durante o 
ano, uma alta de 26,6% em 
relação ao exercício anterior. 
Considerando-se apenas o 
quarto trimestre, o registro 
foi de R$ 847,3 milhões, 
uma elevação de mais de 
50% com relação ao mesmo 
intervalo de 2017, reportou a 
EDP nesta quinta-feira.

“O ano 2018 marcou o 
início de uma nova fase da 
companhia, com um ritmo 
de crescimento sustentado, 
amparado pela conclusão das 
três usinas hidrelétricas e pelo 
investimento mais recente no 
segmento das redes reguladas 
– Transmissão e Distribuição 
– e dos Serviços de Energia. 
Em um ano de retomada da 
economia brasileira, conse-
guimos atingir um resultado 
histórico para a EDP no Bra-
sil”, destacou Miguel Setas, 
presidente da companhia.

Distribuição

No segmento de distri-
buição, os investimentos 
totalizaram R$ 654,5 mi-
lhões em 2018, uma ele-
vação de 15,1%. Os recur-

vancagem do balanço. “Em 
1º de fevereiro, concluímos 
a oferta pública de aquisição 
dos Senior Notes 2022. “A 
participação na Tender Offer 
de titulares, representando 
aproximadamente 15% das 
Senior Notes 2022, demons-
tra que o mercado está mui-
to confortável com o risco 
GOL, bem como tem uma 
percepção muito positiva 
com relação aos desenvol-
vimentos futuros da Com-
panhia”, disse Richard Lark, 
A frota total deve terminar 
2020 com 128 aeronaves. A 
capacidade da companhia 
deve variar positivamente 
entre 7 e 10%, com destaque 
para o crescimento de até 
20% para o internacional. 

Aumento do capital

A Gol (GOLL4) comuni-
cou ao mercado nesta quin-
ta-feira que seu Conselho 
de Administração aprovou 
a homologação do aumen-
to de capital da companhia, 
dentro do limite do capi-
tal autorizado, no valor de 
R$4.588.828,65, mediante 
a emissão de 521.528 ações 
preferenciais, todas nomina-

tivas e sem valor nominal, 
decorrentes do exercício de 
opções de compra de ações 
outorgadas no âmbito do 
Plano de Opção de Compra 
de Ações.

De acordo com o comuni-
cado, as ações emitidas em 
decorrência são idênticas às 
ações já existentes, e nos ter-
mos do Plano de Opção, fa-
rão jus aos mesmos direitos 
conferidos às demais ações 
da mesma espécie, incluindo 
a percepção de dividendos e 
juros sobre o capital próprio.

As ações foram emitidas 
com a exclusão do direito de 
preferência dos atuais acio-
nistas da companhia na subs-
crição das novas ações prefe-
renciais. O preço de emissão 
total é de R$4.588.828,65, 
de acordo com o Plano de 
Opção da Gol, representan-
do R$8,79881550 por ação 
preferencial.

Com isso, o capital so-
cial da Gol vai de R$ 
3.098.230.382,84 para R$ 
3.102.819.211,49, dividido 
em 3.131.746.584 de ações, 
sendo 2.863.682.710 ações 
ordinárias e 268.063.873 
preferenciais, todas nomina-
tivas e sem valor nominal.

Richard Lark: ‘Ao longo de 2018, finalizamos 
diversas iniciativas de desalavancagem’

Cenário da bolsa é muito positivo para acionistas
Para gestor  de 
investimento, 
cenário deve 
continuar nos 
próximos anos 

A capacidade de recupe-
ração das empresas listadas 
na B3 (Bolsa de Valores de 
São Paulo), que foram muito 
penalizadas nos últimos três 
anos por conta do período de 
recessão da economia bra-
sileira, dá ao acionista uma 
oportunidade de ganho ao 
investir em ações nos pró-

ximos anos. A opinião é de 
Henrique Bredda, gestor da 
Alaska Asset Management, 
responsável pelo fundo 
Alaska Black, que teve um 
dos melhores desempenhos 
em ações em 2018. Bredda 
participou na última quarta-
feira, de uma live promovi-
da pela plataforma de inves-
timentos Mais Retorno.

“Hoje a gente olha a bolsa 
e consegue identificar com 
muito mais facilidade do 
que no final de 2015 que os 
ativos estão baratos”, disse 
Bredda. “Você vê a geração 
de caixa das empresas, os 
dividendos crescendo e a 
capacidade ociosa de forma 
geral. Ou seja, elas (empre-
sas) conseguem evoluir sem 

precisar colocar dinheiro, o 
que é ótimo para o acionis-
ta”, pontuou.

Bredda avalia que esse 
cenário deva continuar nos 
próximos anos. “Se as refor-
mas necessárias ocorrerem, 
é possível que esse ciclo se 
estenda”, afirmou. O gestor 
da Alaska pontuou que para 
os investidores que obser-
vam o médio prazo, o cená-
rio da bolsa brasileira hoje é
muito positivo.

“Os preços (dos papéis) 
estão bons, as empresas es-
tão voltando a pagar divi-
dendos e a posição técnica 
do mercado ainda está muito 
fora da bolsa, o que ainda 
deve trazer esse movimen-
to”, disse.

Sobre os setores que são 
mais promissores para se obser-
var atualmente, Bredda afirmou 
que é muito difícil fazer uma 
análise setorial, e que é neces-
sário fazer uma avaliação espe-
cífica de cada companhia.

“A gestão explica muito 
mais o sucesso da empresa do 
que o setor”, disse. “Quando 
você faz análise setorial para 
decidir onde se irá investir, 
não acaba funcionando muito. 
Então nós buscamos ir sempre 
nome a nome”, pontuou. Ele 
disse que há outras opções 
que não são diretamente liga-
das aos fundos de ações, mas 
que acredita que o foco, como 
em aposentadoria, por exem-
plo, leva esse perfil de inves-
timento ser o mais adequado.

sos foram utilizados para 
o ajuste do cronograma de 
obras do plano de combate 
a perdas e para a expansão 
e recomposição do sistema 
elétrico.

Em distribuição, a EDP 
atende cerca de 3,4 milhões 
de clientes em São Paulo e no 
Espírito Santo. Recentemente, 
tornou-se a principal acionista 
da CELESC, em Santa Catari-
na. Como consequência, pela 
primeira vez na história, as 
duas Distribuidoras registra-
ram perdas não técnicas abai-
xo dos níveis regulatórios. Na 
operação do Espirito Santo, 
em especial, essas perdas 
atingiram o menor nível dos 
últimos 16 anos. As medidas 
resultaram em uma recupe-
ração de receitas de R$ 94,1 
milhões em 2018.

No segmento de Trans-
missão, foram investidos 
R$ 153,8 milhões durante 
o quarto trimestre, com a 
conclusão do lote do Espíri-
to Santo e a antecipação do 
cronograma no lote de San-
ta Catarina. No conjunto do 
ano, os investimentos soma-
ram R$ 316,1 milhões.

Em 2018, a EDP, em par-
ceria com a CTG Brasil e 
Furnas, iniciou a operação 
da Usina de São Manoel, 
na região Norte, com a pri-
meira máquina entrando em 
funcionamento quatro meses 
antes do prazo regulatório. 
No fim do ano, a companhia 
concluiu a construção do lote 
24, no segmento da Trans-
missão, no Espírito Santo, 
com 20 meses de adianta-
mento. “Também merecem 
destaque a atuação conjunta 
das Geradoras do Grupo com 
a Comercializadora para a 
proteção do portfólio de ener-
gia e mitigação do efeito do 
risco hidrológico, bem como 
os investimentos no combate 
às perdas não técnicas no âm-
bito da distribuição”, relatou a 
empresa. 

A empresa disse que con-
seguiu consolidar sua área 
de Soluções de Energia, a 
partir de um acordo com o 
Banco do Brasil para a cons-
trução de uma usina solar de 
5,6 MWp, para abastecer 88 
agências do banco em Minas 
Gerais com energia 100% 
renovável.

Assine o Monitor Mercantil
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SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 34.057.448/0001-63

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme artigo16, pa-
rágrafo único do Estatuto, convoca assembleia geral extraordinária para to-
dos os jornalistas profissionais da Empresa, nome fantasia, Jornal do Brasil, 
para o dia 08 de março de 2019, na Avenida Rio Branco, 157 – Centro – Rio 
de Janeiro, sexta-feira, às 15h30 em primeira chamada com quórum regi-
mental e às 16h em segunda chamada com qualquer quórum. Para deliberar 
sobre os seguintes pontos: Apreciar proposta de Greve dos trabalhadores. 
Autorizar o Sindicato a negociar, celebrar acordo, propor dissídio coletivo, ou 
outras ações judiciais necessárias 3) Deliberar sobre a criação de um fundo 
de greve. 4) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 01 de março de 2019.

MÁRCIO LEAL
P/ DIRETORIA COLEGIADA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS 
DO IRB BRASIL RE LTDA- COCIRB

CNPJ: 42.153.585/0001-20 NIRE/JUCERJA : 3340000668-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados do IRB Brasil Re 
Ltda. - COCIRB, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados, que nesta data são em número de 356, em condições 
de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na 
sua Sede Social, na Av. Marechal Câmara, 271 - sala 502 - Castelo - Rio de 
Janeiro - Estado do Rio de Janeiro - CEP 20020-080, no dia 29 de Março de 
2019, às 11:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
em primeira convocação; às 12:00 horas, com a presença de metade mais 
um dos associados, em segunda convocação; ou às 13:00 horas, com a 
presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira convocação, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 
Assembleia Geral Ordinária: 1. prestação de contas do exercício de 2018; 
2. destinação das sobras apuradas; 3. rateio das despesas; 4. outros
assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2019.
MAURO BORGES DA SILVA- Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORIDINÁRIA DA SOCIEDADE

COOPERATIVA HIGICLEAN
CNPJ 30.483.859/0001-60 / NIRE 33400056566

A Presidente da   Sociedade Cooperativa HIGICLEAN, no uso de suas 
atribuições  estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para 
participarem das Assembleias Gerais  Extraordinária e Ordinária, a serem 
realizadas em nossa  sede no dia 13 de Março de 2019 em primeira con-
vocação às 20h30min. com a presença de 2/3 (dois terços) do número  to-
tal dos Cooperados  Associados, em segunda  às 21:30 min com metade 
mais 01 (um)  do número total de Cooperados Associados e em terceira 
e última às  22h30min. Convocação com a  presença mínima de 10 (dez) 
Cooperados Associados  para deliberar sobre as seguintes ordens do 
dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária.  Extraordinária: 1. 
Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2. Reforma Estatutária. Ordi-
nária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2018; 2. Re-
latório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou 
Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2018; 5. Destinação das Sobras 
ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2018; 6. Eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro/RJ, 01 de Março de 2019.

MÔNICA NUNES DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE

COOPSIGASCOMTRA  - CNPJ: 29.737943/0001-83
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Coopsigascomtra, no uso de suas atribuições, convoca 
todos os cooperados em condição de votar, através deste edital,do edital 
de parede,da circular interna,do saite e contatos sociais, para participa-
rem da assembleia geral á ser realizada no dia 16/03/2019, na sede da 
cooperativa,em 1ª convocação as 10h00 a 2ª as 11h00 e á 3ª as 12h00, de 
acordo com os art.25º á 30º e 45º, do estatuto da entidade, para deliberarem 
sobre; 1º-Obrigações estatutárias, 2º-Prestação contas 2018,3º- eleição 
conselho fiscal, 4º - reforma do estatuto e 5º - assuntos gerais.

Duque de Caxias, 27 de fevereiro de 2019.
Vitor Hugo Barreto Cabral - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO CONDUTORES DE VEÍCUOS RODOVIÁRIOS 
E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 

DE CARGAS E DIFERENCIADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
SINDICATO CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRABA-
LHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E DIFE-
RENCIADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob 
o nº 33.644.493/0001-51, neste ato representado(a) por seu Presidente, 
Sr(a). Jose Maria Gonçalves Cardoso, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, conforme art. 24, “b”, Estatuto Sindical, deixa público e convo-
ca todos os integrantes da categoria profissional representada, espe-
cialmente os trabalhadores empregados da empresa INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A, CNPJ n. 33.040.122/0001-
60, com base territorial no município do Rio de Janeiro/RJ, para uma 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 
07/03/2019, às 05:00 horas, em primeira convocação, na sede da empre-
sa PIRAQUÊ, situada na Rua Leopoldino de Oliveira, nº 335, bairo Turiaçu, 
Rio de Janeiro/RJ, onde se tratará da seguinte “Ordem do Dia”: a) Leitura 
do Edital; b) Discussão e deliberação sobre proposta de Programa de De-
missão Voluntária – PDV apresentada pela empresa. Não havendo número 
legal de presentes em primeira convocação, a assembléia se realizará, em 
segunda convocação, às 05:30 horas, no mesmo dia e local, já com qual-
quer número de presentes. As decisões tomadas nesta Assembléia preva-
lecerão para todos os efeitos legais. Rio de janeiro, 1º de março de 2019.

José Maria Gonçalves Cardoso – Presidente

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ: 28.789.998/0002-55

CONCESSÃO DE LICENÇA
KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. torna público que recebeu do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO LI nº 
IN048381, com validade até 15 de fevereiro de 2022, que a autoriza para 
a ampliação do parque de estocagem de produtos químicos, na ESTRADA 
JOÃO PAULO, 530 - PARTE - HONÓRIO GURGEL, município de RIO DE 
JANEIRO. Processo nº E-07/002.2031/2015.

Caixa da Petrobras deve ser reduzido 
para US$ 10 bi, R$ 4 bi a menos  

Um dia após anunciar o 
maior lucro líquido desde 
2011, de R$ 25,8 bilhões, 
o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
defendeu nesta quinta-feira 
a redução do caixa da es-
tatal para cerca de US$ 10 
bilhões, em comparação 
com os US$ 14 bilhões com 
que a companhia encerrou 
o ano de 2018. Em coleti-
va de imprensa na sede da 
estatal, defendeu que os re-
cursos sejam empregados 
em projetos de maior re-
torno em vez de títulos de 
baixo risco no mercado fi-
nanceiro, que pagam juros 
“baixíssimos”.

“No passado, por ou-
tras razões, a companhia 
chegou a trabalhar com 
um caixa de US$ 25, 26 
bilhões. À primeira vista, 
isso parece um sinal de 
saúde, mas não é”, ressal-

tou. “Aquele capital pode-
ria estar sendo usado em 
projetos da companhia, 
com taxa de retorno muito 
mais avançada. Isso cor-
responde a um desperdí-
cio de recurso”, explicou.

O executivo afirmou 
que é preciso melhorar 
a alocação de capitais da 
companhia, direcionando 
os recursos principalmen-
te para a exploração de 
petróleo e gás, que são ati-
vos dos quais a Petrobras 
consegue extrair o máxi-
mo retorno.

Castello Branco avaliou 
que o resultado da Petrobras 
em 2018 foi muito bom e
conseguiu interromper um 
ciclo de quatro anos de pre-
juízos consecutivos. “Diria 
que foi melhor de muitos 
anos, com obtenção de al-
guns recordes”, disse exem-
plificando com a geração de 

Leilão do petróleo excedente da cessão onerosa será em outubro
O Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) 
marcou para 28 de outubro 
o leilão do petróleo exceden-
te da área de cessão onero-
sa. Segundo o Ministério de 
Minas e Energia, o certame 
será feito na modalidade de 
partilha de produção, a mes-
ma aplicada no pré-sal, que 
prevê que a União fique com 
parte da produção.

Em reunião nesta quinta-
feira, o CNPE definiu que 

serão leiloadas as áreas de 
Atapu, Búzios, Itapu e Sé-
pia, na Bacia de Santos. O 
vencedor deverá pagar à Pe-
trobras uma compensação 
pelos investimentos feitos 
na área e, como contraparti-
da, adquirirá uma parte dos 
ativos e da produção.

O contrato de cessão one-
rosa foi firmado pela Petro-
bras com a União em 2010 
e garante à empresa explorar 
5 bilhões de barris de petró-

leo pelo prazo de 40 anos. 
Conforme noticiou a agência 
Brasil, o governo estima que 
a área pode render mais 6 
bilhões de barris, o que po-
deria resultar na arrecadação 
de R$ 100 bilhões em bônus 
de assinatura.

O CNPE informou que 
trabalha na elaboração de di-
retrizes para o cálculo dessa 
compensação à Petrobras. 
De acordo com o Ministério 
de Minas e Energia, que pre-

side o conselho, serão feitas 
simulações com diferentes 
cenários para definição do 
bônus de assinatura, percen-
tual mínimo de óleo lucro 
e compensação à Petrobras 
devida pelo vencedor do lei-
lão.

Em março, o conselho 
volta a se reunir para de-
finir o bônus de assinatura 
do leilão e tratar da auto-
rização para realização do 
certame.

BRF amarga prejuízo pelo terceiro ano consecutivo  
Embargo 
provocou excesso 
de oferta de 
frango e carne 
suína com grãos 
mais caros  

Em balanço divulgado 
nesta quinta-feira, a BRF, 
dona das marcas Sadia e 
Perdigão, mostrou prejuízo 
líquido de R$ 2,1 bilhões 
computado no quarto tri-
mestre de 2018, 12,5 vezes 
maior do que a estimativa 
média de analistas. No ano 

registrou prejuízo líquido de 
R$ 4,46 bilhões, o terceiro 
consecutivo de resultado ne-
gativo anual.

Segundo a empresa, o re-
sultado teve influência de 
uma perda contábil elevada, 
relativa a vendas de ativos 
na Argentina, na Europa e na 
Tailândia, feitas por valores 
menores do que os registrados 
na contabilidade da empresa. 
Executivos da BRF afirma-
ram que uma perda contábil 
adicional de R$ 800 milhões 
ligada a variações cambiais, 
será computada nos dois pró-
ximos trimestres, quando a 
empresa espera concluir as 
vendas de ativos após apro-
vações de autoridades. A BRF 
levantou R$ 4,1 bilhões com 
vendas de ativos em 2018, 
apoiando estratégia de pro-

longar vencimentos e reduzir 
custo de dívida. 

O presidente-executivo da 
companhia, Pedro Parente, 
afirmou que as vendas de 
ativos marcaram o início de 
um ciclo positivo após um 
dos anos mais desafiadores 
para a BRF em uma década.

“O ciclo de ajustes para 
lidarmos com fatores adver-
sos está terminado”, disse 
Parente. “Agora precisamos 
de disciplina para executar 
nosso plano estratégico.”

Antonio Barreto, analis-
ta do Itaú BBA, afirmou em 
nota que os resultados da BRF 
“são negativos à primeira vis-
ta”. Segundo ele, o Ebitda, 
um indicador de lucro opera-
cional, ficou praticamente em 
linha com as estimativas, mas 
a questão é como melhorá-lo 

diante de tantos desafios. En-
tre eles está o embargo euro-
peu a 12 fábricas brasileiras 
da companhia após a BRF ter 
se envolvido em denúncias de 
fraude em inspeções sanitárias 
apuradas pela Polícia Federal.

O embargo gerou exces-
so de oferta de carne de 
frango e suína no Brasil, 
num momento de preços 
maiores de grãos, o que fez 
as margens de lucro da BRF 
ficarem sob forte pressão, 
disse a BRF.

A empresa afirmou que 
espera que o preço de grãos 
fique estável em 2019 após 
subir 30% em 2018. Diante 
da situação da economia do 
Brasil e excesso de oferta, a 
companhia não foi capaz de 
repassar aumentos de custos 
para os clientes.

Castello Branco: ‘Por outras razões, a companhia chegou a 
trabalhar com um caixa de US$ 25, 26 bilhões’

fluxo de caixa livre. “Nossas 
operações geraram caixa su-
ficiente para pagar nossas 
obrigações e para financiar 
nossos investimentos, e o 
restante para ser dedicado à 
amortização de dívida e pa-
gamento de juros e dividen-
dos aos acionistas”, acres-
centou.

O presidente da Pe-
trobras destacou que os 

acordos da Petrobras com 
órgãos da Justiça dos Esta-
dos Unidos foram eventos 
importantes, “pois remo-
veram uma nuvem de in-
certeza que pairava sobre 
a companhia”. Acrescentou 
ainda a venda da Refinaria 
de Pasadena: “Esses dois 
eventos simbolizam a vira-
da de página. A companhia 
inicia um novo ciclo”.

Sinqia compra  
a ADSPrev
Companhia 
consolida 
liderança em 
software para 
entidades de 
previdência

A Sinqia, provedora 
da experiência mais de-
sejada em tecnologia fi-
nanceira no Brasil, anun-
cia hoje a aquisição da 
ADSPrev, fornecedora de 
software para entidades 
de previdência. É a 12ª 
aquisição realizada pela 
empresa e a 4ª nesse mer-
cado, consolidando sua 
liderança.

Segundo Thiago Ro-
cha, Diretor de Rela-
ções com Investidores, 
as principais motiva-
ções para a transação 
foram a atualização do 
portfólio de produtos, 
a ampliação da cartei-
ra de clientes e a adição 
de novos colaboradores 
ao time. “A ADSPrev 
investiu muito nos últi-
mos dois anos e desen-
volveu um dos melhores 
softwares do mercado, 
assim como o da Atena, 
que adquirimos em ja-
neiro”, ressalta.

Nos 12 meses encerra-
dos em setembro, a ADS-
Prev apresentou receita 

bruta de R$ 7,3 milhões. 
O preço de aquisição é de 
R$ 14,0 milhões, poden-
do ser acrescido de uma 
parcela adicional de até 
R$ 4,0 milhões sujeita 
ao atingimento de uma 
meta de receita. Como a 
empresa está localizada 
em Belo Horizonte, onde 
a Sinqia já opera, Rocha 
prevê uma integração rá-
pida com sinergias rele-
vantes.

Previdência

A Sinqia passa a aten-
der mais de 80 entidades 
de previdência e a contar 
com mais de 250 cola-
boradores nessa equipe. 
“Agora, temos escala 
para construir algo ine-
xistente: um sistema com 
a abrangência, a flexibi-
lidade e a performance 
que esse mercado mere-
ce. Nossa capacidade de 
investimento em P&D é 
incomparável”, afirma o 
executivo.

O plano de consolida-
ção do mercado de sof-
tware para entidades de 
previdência continuará 
ativo. “Esse mercado é 
atendido por diversos 
fornecedores locais, por 
quem temos muito res-
peito. Esperamos que no 
futuro mais alguns pos-
sam se unir à Sinqia na 
missão de oferecer algo 
realmente novo para as 
entidades”, conclui.




