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Ibope: Bolsonaro  
já é mais 
impopular  
que Collor e FH

Pesquisa realizada pelo Ibope e 
divulgada nesta quarta-feira, mos-
tra que o presidente Jair Bolsonaro 
perdeu 15 pontos percentuais de 
popularidade nos primeiros 60 dias 
de governo. 

A proporção de quem conside-
ra sua administração boa ou ótima 
caiu de 49% em janeiro para 39% 
em fevereiro e chegou a 34% em 
março, segundo a pesquisa. O per-
centual da população que considera 
o governo ruim ou péssimo subiu 
de 11% em janeiro para 24% em 
março. Outros 34% consideram 
que é regular, e 8% não souberam 
avaliar.

Se 62% diziam confiar no pre-
sidente em janeiro, só 49% ainda 
confiam nele agora. Perda de 13 
pontos. Ao mesmo tempo, a des-
confiança saltou de 30% para 44%.

“Em comparação com outros 
presidentes eleitos, porém, o come-
ço da passagem de Bolsonaro pelo 
Palácio do Planalto é o pior já re-
gistrado. Nos seus primeiros man-
datos, Dilma, Lula, Fernando Hen-
rique e Collor sustentaram taxas 
mais altas do que os 34% de Bol-
sonaro nos meses iniciais. A popu-
laridade deles só ficou abaixo desse 
patamar nos segundos mandatos de 
FH e Dilma, quando os presidentes 
já acumulavam mais de quatro anos 
de desgastes”, diz o jornalista José 
Roberto de Toledo, da revista Piauí.

Indústria despenca para 
menor nível desde 1947
Participação do setor 
que mais movimenta 
a economia encolhe 
para 11,3%

A participação da indústria de 
transformação no Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro voltou a cair 
em 2018 e ficou em 11,3%, a me-
nor fatia desde 1947. A informação 
consta da publicação “A Importân-
cia da Indústria no Brasil”, elabo-
rada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), com base nos 
dados do IBGE.

O levantamento revela que a pre-
sença do conjunto da indústria su-
biu de 21% para 22% do PIB entre 
2017 e 2018, mas esta melhora se 
deve à expansão da indústria ex-
trativa e do segmento de serviços 
industriais de utilidade pública, que 
inclui serviços de eletricidade e gás, 
água, esgoto e descontaminação.

A fatia da indústria extrativa no 
PIB aumentou de 1,7% para 3%, e a 

do segmento de serviços industriais 
de utilidade pública subiu de 2,6% 
para 2,8%. Por outro lado, a indús-
tria da construção viu sua partici-
pação no PIB recuar de 4,8% em 
2017 para 4,5% em 2018.

A CNI informa que a indústria é 
o setor que mais cria riquezas para 

o Brasil. Cada R$ 1 produzido pelo 
setor geram R$ 2,40 para a econo-
mia. De acordo com a entidade, a 
agricultura gera R$ 1,66 para cada 
R$ 1 produzido, enquanto no setor 
de comércio e serviços a relação é 
de R$ 1,49 para R$ 1.

A indústria emprega 9,4 milhões 

de trabalhadores e tem uma partici-
pação de 20% no mercado de tra-
balho formal. O setor é responsável 
por 49% das exportações brasilei-
ras, 67% dos gastos com pesquisa e 
desenvolvimento do setor privado e 
por 32% da arrecadação de tributos 
federais.

Copom não ousa e mantém
juros em 6,5% ao ano

Pela oitava vez seguida, o Banco 
Central (BC) não alterou os juros 
básicos da economia. Por unani-
midade, o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) manteve a taxa 
Selic em 6,5% ao ano, na primeira 
reunião do órgão sob o comando 
do novo presidente do BC, Roberto 
Campos Neto. 

Com a decisão desta quarta-fei-
ra, a Selic continua no menor nível 
desde o início da série histórica do 
Banco Central, em 1986. De outu-
bro de 2012 a abril de 2013, a taxa 
foi mantida em 7,25% ao ano e pas-
sou a ser reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao ano em ju-
lho de 2015. Em outubro de 2016, 
o Copom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia até que a taxa 
chegasse a 6,5% ao ano em março 
de 2018.

A Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) 
manifestou apoio à manutenção da 
taxa Selic em 6,5% ao ano, o menor 
nível desde 1986.

Para a entidade, “diante do cená-
rio de ainda elevada ociosidade no 
mercado de trabalho e na capacida-
de instalada, assim como inflação e 
expectativas inflacionárias alinha-
das dentro da meta determinada, 
a manutenção da taxa de juros em 
patamar historicamente baixo se-
gue adequada”.

Já a Força Sindical considera a 
taxa ainda alta e diz que isso vai pre-
judicar a geração de empregos. Em 
nota assinada pelo presidente da en-
tidade, Miguel Torres, a central criti-
cou o Copom. De acordo com ele, os 
juros altos “sangram o país e invia-
bilizam o desenvolvimento”. 

Governo corta R$ 10,45 bilhões dos 
militares e R$ 1,154 trilhões dos civis

O presidente Jair Bolsonaro 
entregou à Câmara dos Deputa-
dos a proposta para a previdência 
dos militares. Nos próximos dez 
anos, serão cortados R$ 97,3 bi-
lhões. Porém, o governo gastará 
R$ 86,85 bilhões na reestrutura-
ção da carreira militar, o que sig-
nifica que o saldo será de apenas 
R$ 10,45 bilhões. A reforma da 
Previdência pretendida pela equi-
pe econômica cortará R$ 1,154 
trilhão dos trabalhadores, entre 
servidores civis e empregados do 
setor privado.

Os militares passarão a con-
tribuir mais. A alíquota de 7,5% 
passaria para 10,5% até 2022. A 
nova regra prevê um aumento de 
cinco anos no tempo de serviço, 
aumentando de 30 para 35 anos, 
tanto para homens quanto para 
mulheres. O cálculo, porém, in-
clui o tempo nas escolas de for-

mação.
Dessa forma, fica mais difícil 

sustentar o principal argumento 
do governo em defesa da reforma, 
a de que seriam eliminados privi-
légios. O presidente da federação 
dos auditores das receitas estadu-
ais (Fenafisco), Charles Alcânta-
ra, afirmou à Folha de S.Paulo 
que 75% da economia prevista 
com a reforma recairá sobre tra-
balhadores da iniciativa privada 
de renda baixa, pessoas em situ-
ação de miséria e trabalhadores 
rurais.

De acordo com estudo do pro-
fessor da Unicamp Eduardo Fag-
nani, do R$ 1,165 trilhão que o 
governo pretende cortar em dez 
anos, R$ 715 bilhões virão de 
mudanças nas regras de aposen-
tadoria para trabalhadores da ini-
ciativa privada (RGPS) e do cam-
po. Outros R$ 182 bilhões serão 

obtidos com mudanças nas regras 
para idosos miseráveis e no abo-
no salarial.

O economista e diretor técnico 
do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), Clemente 
Ganz Lúcio, disse, em entrevista 
à CUT, que “se o governo corta 
esse gasto com os benefícios, ele 
reduz o nível da atividade econô-
mica.”

Quando o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, fala em eco-
nomizar R$ 1 trilhão, ele está 
tirando R$ 1 trilhão da massa 
salarial, dinheiro que iria para o 
consumo, complementa Ganz, 
mostrando que a promessa de ge-
ração de 8 milhões de empregos 
terá o mesmo destino da feita por 
Michel Temer quando emplacou 
a reforma trabalhista: mais de-
semprego.

Google é multado em 1,5 bi de euros pela UE
A Comissão Europeia multou 

o Google em 1,49 bilhão de eu-
ros por violar as regras antitrus-
te (formação de cartéis, trustes e 
combinações) da União Europeia. 
Para a comissão, o Google impe-
diu anúncios de concorrentes e 
transgrediu a lei antitruste do blo-
co europeu.

Segundo a comissão, o Google 
abusou de seu domínio de merca-
do ao impor uma série de cláusulas 
restritivas em contratos com sites 

de terceiros que impediam que seus 
rivais colocassem seus anúncios de 
busca nesses sites.

“O Google consolidou seu domí-
nio em anúncios de busca online e 
protegeu-se da pressão competitiva 
ao impor restrições contratuais an-
ticompetitivas a sites de terceiros, o 
que é ilegal segundo as regras an-
titruste da União Europeia”, disse 
a comissária Margrethe Vestager, 
encarregada da política de concor-
rência.

No comunicado oficial, a comis-
sária disse a “má conduta durou 
mais de 10 anos e negou a outras 
empresas a possibilidade de com-
petir”. No texto, os técnicos infor-
mam que os concorrentes do Goo-
gle não conseguiram manter-se na 
disputa.

Segundo relatórios da Comissão 
Europeia, as práticas do Google co-
briam mais da metade do mercado 
por volume de negócios durante a 
maior parte do período. 
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Desinformação sobre dívida dos estados escamoteia roubo federal

O turismo, a isenção de  
visto e a promoção do produto

Reduzir gastos nem sempre é positivo

Paulo Rabello de Castro 
é um desses economistas 
liberais (ele repele o pre-
fixo neo) com quem se pode 
conversar sem perda do hu-
mor. Combina sem esforço 
ortodoxia econômica com 
uma boa dose de desen-
volvimentismo, o que não 
acontece entre neoliberais 
ideológicos. Mas Paulo Ra-
bello escreveu um artigo 
sobre dívida dos estados 
marcado por preconceitos 
generalizados, seguindo o 
pior costume brasileiro de 
falar sobre tudo e sobre to-
dos com precária base de 
informação e de fundamen-
to conceitual.

Embora ele se apresente 
como especialista em dívida 
dos estados, vou contestá-lo 
com base nos meus próprios 
conhecimentos de especial-
ista sobre o tema. Escrevi 
há dois anos o livro “Acerto 
de Contas. A dívida nula dos 
estados, onde mostro que a 
principal causa da crise fi-
nanceira da quase totalidade 
dos estados brasileiros é a 
dívida que lhes foi imposta, 
injustamente, pelo Governo 
Federal, nos idos de 1997. 
Paulo, ao contrário, acha que 
a crise se deve fundamen-
talmente à malversação de 

recurso e incompetência ad-
ministrativa.

É espantoso que, dentre 
os 27 estados, no mínimo 17 
estão em crise financeira ab-
erta, ou perto dela. Portanto 
não é razoável acreditar 
que todos os governadores 
históricos desses estados 
tenham sido ladrões e in-
competentes. Alguém, como 
Paulo, que tem aspirações 
políticas, não pode embar-
car na estupidez do vulgo 
que considera todo político 
ladrão. Houve alguma coisa 
comum nesses estados que 
justifica a situação de caos 
financeiro atual. No meu 
modo de entender, segundo 
expus no livro, a causa co-
mum é a dívida que lhes foi 
imposta pelo Governo Fed-
eral. Uma dívida que reputo 
nula.

Antes de detalhar como 
isso aconteceu, quero con-
testar outra observação de 
Paulo. Ele é fascinado pelas 
virtudes da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal que esta-
beleceu limites para gastos 
com pessoal e para o endi-
vidamento de estados e mu-
nicípios. Talvez o desaponte 
também nisso. Quando essa 
lei estava para ser aprovada, 
fiz uma palestra na Escola 

Superior de Guerra, no Rio, 
assinalando que a lei, se san-
cionada, imporia aos esta-
dos uma ditadura financeira. 
Elio Gaspari estava na mesa 
e achou que era um exagero 
meu. Não era. O sistema fi-
nanceiro público no Brasil 
serve para tudo, menos para 
o financiamento do desen-
volvimento.

Sabe-se que a manuten-
ção anual de um hospital ou 
de uma escola custa aproxi-
madamente o mesmo que o 
custo de sua construção. Se 
o administrador construir 
um hospital dentro das nor-
mas da LRF, no limite do 
gasto com pessoal, terá, 
naturalmente, que equipá-lo. 
Se fizer isso, estará gastando 
anualmente o custo de um 
hospital, sobretudo com pes-
soal. Mas sua despesa com 
pessoal estará limitada pela 
lei. Claro que esse gasto 
pode ser compensado pelo 
aumento da receita. Mas se 
a receita cai, ele tem que 
fechar o hospital recém-
construído para cumprir a 
norma legal que, de forma 
imbecil, não reconhece o 
ciclo econômico ou o ciclo 
tributário.

Vamos agora à crise dos 
estados. Devido a uma im-

posição do FMI, o Governo 
FHC decidiu pressionar para 
o fechamento e a privatiza-
ção dos bancos comerciais 
estaduais. A dívida mobil-
iária dos estados neles ro-
ladas diariamente foi con-
solidada e transferida aos 
bancos privados e paga a 
eles, sem deságio, pelo Gov-
erno Federal. Até aí parecia 
uma operação normal para 
“aliviar” os estados da dívi-
da mobiliária. Acontece que, 
numa operação a meu juízo 
fraudulenta, a dívida paga 
sem negociação com os ban-
cos foi transferida de volta 
aos estados para pagamento 
em parcelas anuais ao gov-
erno, supostamente em 30 
anos.

A dívida consolidada 
dessa forma elevou-se a R$ 
111 bilhões. Até 2016 ha-
viam sido pagos pelos esta-
dos R$ 297 bilhões, extraí-
dos de seus contribuintes. A 
despeito desses pagamen-
tos, restam a pagar R$ 503 
bilhões. A impossibilidade 
desse pagamento pelos es-
tados é evidente. Contudo, 
se não pagarem, fica blo-
queada sua participação em 
fundos federais e impedido 
seu acesso a crédito, além de 
outras penalidades. A muitos 

parece razoável que a dívida 
seja simplesmente cance-
lada. Mas isso certamente 
não basta. O Governo Fed-
eral tem que devolver aos 
estados o que lhes foi tirado 
indevidamente. Temos o que 
fazer com esse dinheiro. Ex-
porei oportunamente.

O fato é que o Governo 
Federal não poderia ter 
transferido a dívida aos esta-
dos. Do ponto de vista fed-
erativo, o que ele pagou aos 
bancos privados com títulos 
públicos (ou mesmo emissão 
monetária) quitou a dívida. 
Esses títulos eram passivo de 
toda a sociedade, portanto, 
dos cidadãos dos estados e 
municípios. Não faz sentido 
que os mesmos cidadãos 
paguem a dívida de novo. 
Isso talvez não seja bem en-
tendido por um economista 
de mercado. Mas para um 
economista político é óbvio.

É preciso entender que o 
que foi pago pelos estados 
ao longo dos anos não se re-
stringe ao aspecto contábil. 
É que lhes foi imposto um 
passivo sem o correspon-
dente ativo. Afinal, a dívida 
que estava sendo rolada no 
over dos bancos estaduais 
já não tinha correspondên-
cia alguma com aplicações 

produtivas. Era uma dívida 
em grande parte criada pelo 
Governo Federal com suas 
taxas extorsivas no over. 
Mesmo assim, enquanto 
pudessem ser roladas, não 
representavam peso para os 
orçamentos estaduais, que 
buscavam fontes alternativas 
de financiamento.

Também à margem do 
aspecto contábil, o que se 
rouba anualmente dos con-
tribuintes dos estados no 
gerenciamento da dívida 
não são apenas recursos das 
sociedades estaduais ca-
nalizados para o Governo 
Federal. Na verdade, são 
recursos retirados dos orça-
mentos públicos como uma 
espécie de desinvestimento 
em saúde, educação e segu-
rança, as três principais fun-
ções dos estados. E não me 
venham dizer que a corrup-
ção é mais importante para 
explicar a crise. Tudo o que 
Cabral roubou em propinas e 
superfaturamento, segundo a 
Justiça, não chegou a R$ 300 
milhões. Já o que apenas o 
Estado do Rio terá de pagar 
da dívida este ano são mais 
de R$ 8 bilhões!

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Promover um produto 
turístico demanda criatividade 
e, sobretudo, foco nos merca-
dos prioritários. A real venda 
de um destino nasce de um 
plano que identifique merca-
dos emissores, ações e formas 
de atingir os mesmos.

Há sempre duas maneiras 
de se trabalhar as cidades 
receptoras: ações junto ao 
trade turístico das praças 
emissoras e junto ao pu-
blico consumidor. Fora de 
tais pressupostos, existem 
ações governamentais im-
portantes. Uma delas acaba 
de acontecer no Brasil: a 
isenção de visto, de forma 
unilateral para quatro países: 
Austrália, Canadá, EUA e 
Japão. A isenção vai, sem 
dúvida alguma, levar a um 
crescimento já previsto de 
30% em cinco anos dos tur-
istas daqueles países.

A OMT vem orientando 
os países-membros a abolir o 
visto, como forma de facilitar 
os fluxos turísticos. Trata-se 
de uma das medidas que terá 
maior impacto no receptivo 
tomada nos últimos anos. O 
que se leva em consideração 
é o que tais turistas deixarão 
como dinheiro novo em nos-
sas economias, podendo num 
futuro haver inclusive uma 
reciprocidade com o Brasil. É 
preciso, no entanto, que seja 
realizada uma grande cam-
panha de marketing, com a 
informação da isenção, para 
atrair novos turistas.

Promover é também par-
ticipar dos grandes eventos 
de turismo, como a Fitur, 

o ITB, o WTM, desde que 
os representantes dominem 
os idiomas, que haja mate-
rial promocional feito para 
aquele público e que a par-
ticipação esteja presente 
num estudo prévio.

A ida de comitivas com 
governadores em tais even-
tos não traz nenhum resul-
tado para o turismo, excetu-
ando matérias em jornais 
locais, caso não esteja cal-
cada numa ação planejada, 
ou é dinheiro de diárias e 
passagens aéreas, já muito 
reduzido, jogado no lixo.

Organização, por exemplo, 
de cafés da manhã para agen-
tes emissores com apoio das 
companhias aéreas surte mui-
to mais efeito, pois falamos 
direto com quem vende nosso 
produto. Assim como os tours 
de familiarização, que devem 
ter um custo, pois se trata de 
um processo de capacitação. 
Hoje, podemos inclusive fazer 
workshops online com tecno-
logia de visita aos diversos 
prestadores de serviços turísti-
cos e atrativos também. 

Não podemos nunca es-
quecer o boca a boca, ori-
undo de experiências que 
superaram as expectativas, 
através da prestação de ser-
viço ou ainda ações. Devo 
confessar que a apresentação 
de grupos folclóricos, como 
tem feito a Riotur nos aero-
portos e porto, reveste-se de 
caráter promocional indireto 
que muito contribui na fixa-
ção de imagem positiva.

Os encontros com o Corpo 
Consular promovidos para 

dotá-los de informações so-
bre projetos e programas 
contribuem para os relatórios 
que enviam aos seus países de 
origem. Os Embaixadores do 
Turismo do Rio, reconhecidos 
por seu trabalho individual, 
hoje são ícones quando via-
jam ou desenvolvem trabal-
hos, palestras ou nas entrevis-
tas que concedem.

A promoção também se 
baseia nos grandes eventos 
que as cidades sediam: o Car-
naval, por exemplo, necessita 
de recursos públicos para que 
mantenha a qualidade vital, 
para que siga figurando no 
inconsciente de muitos que 
querem nos conhecer, como 
o Revéillon, que não pode ser 
uma mera queima de fogos, 
mas um projeto integrado de 
hotéis, restaurantes, agências 
e associações de moradores. 
O dialogo aberto entre Poder 
Publico e iniciativa privada, 
através dos conselhos munici-
pais de turismo.

Promover é vital, mas 
com critérios profissionais e 
ações que envolvam todos os 
atores da cadeia produtiva. 
Precisamos acreditar mais 
em nossa sobrevivência nos 
mercados nacionais e inter-
nacionais, deixando de lado 
um discurso politizado que 
atrapalha o turismo.

q  Bayard Do 
Coutto Boiteux

Vice-presidente da Associação 
dos Embaixadores de Turismo 

do RJ e presidente do Portal 
Consultoria em Turismo (www.

bayardboiteux.com.br)

No início de 2019, di-
versos políticos assumi-
ram ou renovaram as 
suas posições nos pode-
res Executivo e Legisla-
tivo após um período de 
amplo debate, discussões 
fervorosas e eleições acir-
radas. Com o ano novo, 
renovam-se as esperan-
ças de boas novidades e 
prosperidade. E serão 
muitos os desafios dos no-
vos governantes. E como 
os conceitos de gestão de 
riscos e compliance po-
dem ajudar os políticos 
atuarem na gestão públi-
ca? Quais os pontos que 
o cidadão e a sociedade 
civil devem estar atentos?

Quando se fala em ges-
tão, a busca pela eficiên-
cia é sempre um direcio-
nador. Fala-se em cortes 
de gastos, em adotar a po-
lítica do mais com menos. 
Contudo, alguns cuida-
dos devem ser tomados. 
Não se deve comprometer 
a capacidade de gerar re-
ceitas ou reduzir gastos 
sem a visão do todo. Por 
exemplo, economizar de 
forma simplória em ações 
de fiscalização e combate 
à sonegação fiscal, pois 
tal medida impactaria 
na redução da arrecada-
ção e, por consequência, 
na capacidade do Estado 
agir.

Da mesma forma, in-
vestir nas advocacias 
públicas, como as procu-
radorias, permite redu-
zir os desembolsos que 
ocorreriam em razão de 

processos perdidos nas 
instâncias judiciais. É 
fundamental ter uma vi-
são ampla e holística para 
enxergar se de fato uma 
decisão de economia traz 
ganhos reais ou não.

Reduções no orçamen-
to dos órgãos que prote-
gem e defendem o inte-
resse público devem ser 
vistos com ressalva, e me-
recem atenção, bem como 
minuciosa análise. Deve-
se preservar as segrega-
ções de funções e contro-
les internos do processo, 
de modo que a economia 
com pessoas e ferramen-
tas não se transforme 
num grande buraco que 
será utilizado para frau-
des, corrupção e outros 
crimes financeiros.

É uma falsa economia. 
Em toda organização, 
seja pública ou privada, 
órgãos de monitoramento 
e controle são essenciais 
na proteção de bens e ati-
vos. Não é diferente no 
caso da proteção do pa-
trimônio e interesse pú-
blico. Tecnicamente são 
chamados de segunda e 
terceira linhas de defesa e 
são investimentos funda-
mentais e necessários.

Por exemplo, papel de 
controladoria é entender 
o que foi gasto versus o 
que foi orçado, bem como 
entender como determi-
nado gasto ocorreu e se 
foi registrado correta-
mente. É importante que 
exista um órgão indepen-
dente para apontar gas-

tos indevidos e cobre ex-
plicações.

O não gasto ou a redu-
ção também merece aten-
ção. Manutenção é uma 
linha de despesa que não 
deve ser zerada, e cuja re-
dução sempre demanda 
uma análise mais atenta. 
Alertas, sinalizações de 
comportamento fora do 
padrão e indicadores de 
exceção são instrumentos 
que podem auxiliar via 
análises automatizadas 
na identificação de situ-
ações suspeitas e de atos 
ilícitos. Tecnologia pode 
ser um investimento e, ao 
mesmo tempo, uma alia-
da.

Fomentar programas 
de integridade na gestão 
pública também é impor-
tante. Ter regras claras 
do que é permitido ou 
não na interação público-
privado; fortalecer canais 
e meios para que denún-
cias sobre atos ilícitos 
sejam feitas e apuradas 
de forma transparente e 
independente; proteção 
ao denunciante de boa 
fé; aplicação de sanções e 
responsabilização no caso 
em que os atos ilícitos fo-
rem identificados. É fun-
damental dar espaço para 
os profissionais que quei-
ram trabalhar eticamente 
e valorizá-los. Complian-
ce é investimento, inclusi-
ve na gestão pública.

Jefferson Kiyohara
Sócio líder de 

compliance da Protiviti.
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ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 11/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade na Rua Marques 
de Paraná, nº 110, Centro, Niterói, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Or-
dem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/2018; (b) Destinação do resultado do exercí-
cio findo em 31/12/2018; (c) Retenção de lucros; e (d) Eleição dos Administrado-
res; (ii) Em AGE: (a) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 
2019; (b) Contratação de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Com-
panhia. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Com-
panhia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Niterói, 19/03/2019. 
Alexandre Boaretto - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 15/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá 
Earp, nº 84, Morin, Petrópolis, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das 
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício findo em 31/12/2018; (b) Destinação do resultado do exercício fin-
do em 31/12/2018; (c) Retenção de lucros; e (d) Eleição dos Administradores; (ii) 
Em AGE: (a) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2019; 
(b) Contratação de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia. 
Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Companhia, có-
pias dos documentos referentes à ordem do dia. Petrópolis, 19/03/2019. Marcio 
Salles Gomes - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 12/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade à Rua Avenida 
Dr. José Alves de Azevedo, nº 233, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das 
contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Pare-
cer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; (c) Retenção de 
lucros; e (d) Eleição dos Administradores; (ii) Em AGE: (a) Exame e discussão 
da proposta orçamentária para o ano de 2019; (b) Contratação de Prestação de 
Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia.  Encontram-se à disposição dos 
Srs. acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos referen-
tes à ordem do dia. Campos dos Goytacazes, 19/03/2019. Marcio Salles Gomes 
- Diretor; Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a 
se reunirem no dia 11/04/2019, às 17 horas, na sede da sociedade à Rodovia 
Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama, RJ, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; (c) Retenção 
de lucros; e (d) Eleição dos administradores; (ii) Em AGE: (a) Exame e 
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2019; (b) Contratação 
de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia. Encontram-
se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Companhia, cópias 
dos documentos referentes à ordem do dia. Araruama, 19/03/2019. Carlos 
Alberto Vieira Gontijo - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

PIB cresceu 0,3% de 
dezembro para janeiro

O Monitor do PIB-FGV 
aponta, na série com ajus-
te sazonal, crescimento de 
0,3% da atividade econô-
mica em janeiro, em com-
paração a dezembro e de 
0,2% no trimestre móvel 
findo em janeiro (trimestre 
nov-dez/18-jan/19 compa-
rado ao trimestre ago-set-
out/18). Na comparação 
interanual, a atividade eco-
nômica também apresen-
tou resultados positivos 
com crescimento de 1,1% 
no mês e 0,7% no trimes-
tre.

“O Monitor do PIB-
FGV mostra que, em ja-
neiro, o PIB brasileiro 
apresentou crescimento 
nas taxas de variação men-

sal e trimestral, seja na 
análise com ajuste sazonal 
ou interanual. Contudo, 
o que vem se observan-
do desde o final de 2018 
é uma perda de fôlego da 
economia explicada, prin-
cipalmente pela retração 
da transformação. Esta 
atividade tem grande po-
der de impulsionar outros 
segmentos da economia, 
impactando diretamente 
os investimentos, que já 
começaram também a ar-
refecer. Por estas razões, 
a despeito das variações 
positivas, o cenário eco-
nômico não é animador”, 
afirma Claudio Considera, 
coordenador do Monitor 
do PIB-FGV.

Só as multinacionais 
criticam abertura unilateral

Após 24 horas, tempo mais que necessário para di-
gerir a notícia, é espantosa a ausência de manifestação 
de uma, uma só que fosse, entidade da indústria ou da 
agricultura sobre a intenção do governo brasileiro em 
abrir mão das prerrogativas na Organização Mundial 
do Comércio (OMC) em troca de apoio para ingressar 
na Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

A OMC, mesmo com seus defeitos e seu viés pró-
ricos, proporciona alguma proteção para as nações em 
desenvolvimento. A OCDE, por seu lado, é, na prática, 
uma instituição destinada a impor a ideologia liberal 
(leia mais na nota abaixo). Aderir significa concordar 
com tratamento igual para desiguais.

Apesar da perspectiva real de prejuízos, os empresári-
os e produtores rurais brasileiros preferem ficar na toca. 
Talvez menos por simpatia ideológica, mais por medo de 
retaliação do governo.

A única entidade a se manifestar contra a abertura co-
mercial unilateral foi a das montadoras multinacionais. 
A Anfavea alerta que o Brasil perderá indústrias para o 
México.

Corpo de pesquisa
A OCDE é apresentada como “clube dos países ricos”. 

Não está muito longe da realidade, pois, apesar de contar 
com 36 membros, são os poderosos que mandam. Mas a 
instituição está longe de reunir os mais ricos do planeta. 
Como a própria entidade informa, além de economias 
avançadas, há entre os membros países emergentes (cita 
México, Turquia e Chile – sim, Paulo Guedes, a OCDE 
não considera o Chile desenvolvido).

O que faz a OCDE? Nas palavras da revista Econo-
mist, a organização é conhecida basicamente por três fa-
tores: o primeiro são suas pesquisas; o segundo, trabalho 
contra evasão de impostos (Beps, Base Erosion and Prof-
it Shifting); finalmente, o Pisa, o programa de análise e 
comparação do sistema educacional.

“Talvez uma descrição mais adequada, embora mais 
prosaica, seja ‘um corpo de pesquisa e padrões’”, ironiza 
a revista britânica. Imposição de padrões liberais, acres-
centaria a coluna.

Borogodó
O Brasil é inevitável tanto pelo que passou em sua 

história ríspida, dura, tumultuada, mas com algum es-
mero, quanto pelo que necessariamente há de se tornar 
no futuro, por todo seu potencial aqui analisado, e a 
partir de nosso posicionamento cultural e ético. Assim 
Mércio Gomes escreve em seu livro O Brasil Inevitável: 
Ética, mestiçagem e borogodó (Topbooks), que chegou 
às livrarias nesta terça-feira (19).

“A reflexão sobre a moral e a ética brasileira é fun-
damental para o brasileiro tomar pé de sua vida social. 
A mestiçagem é tudo aquilo que nos constituiu desde o 
começo. Mestiçagem fundamental entre índios e negros, 
entre índios e brancos e entre brancos e negros – é o que 
formou nossa cultura de base. Inconfundível em qualquer 
parte do mundo. E o borogodó é o nosso mistério, que só 
à flor da pele, na experiência vivida, é que dá para senti-
lo”, define Gomes, Ph.D em Antropologia, que presidiu 
a Funai entre 2003 e 2007.

Cota de sacrifício
Jornais lembram que (JUDICIÁRIO NÃO) milita-

res, políticos e servidores também devem sua cota de 
sacrifício ao país. Além de faturar compulsoriamente a 
contribuição previdenciária dos trabalhadores formais (e 
vender pecúlio aos informais), o que compõe a cota dos 
bancos? Responda.

Rápidas
A Deloitte apresentará, na última semana de março, o 

Industry Transformation Cycle (ITC), no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Campinas e Recife. Em discussão, um mundo 
em transformação, cada vez mais digital. Detalhes em 
deloitte.com/br/pt/pages/about-deloitte/events/itc-rio-
de-janeiro.html *** Entre 2 e 11 de abril, seis cidades 
brasileiras receberão o Invest In Flórida, que apresentará 
um panorama sobre opções de investimentos em imóveis 
residenciais e comerciais. Informações em investinflori-
daevents.com *** O concurso para o Corpo de Engen-
heiros da Marinha (CEM) está com inscrições abertas 
até 1° de abril. São oferecidas 54 vagas a candidatos de 
ambos os sexos. Inscrições: marinha.mil.br/sspm/ *** 
Em 25 e 26 de março, a Secretaria de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro montará um posto de vacinação contra 
a Febre Amarela no Carioca Shopping, das 10h às 13h 
*** O Secovi-SP lança no próximo dia 27 a quarta ed-
ição do Anuário do Mercado Imobiliário *** A avaliação 
positiva do presidente Jair Bolsonaro caiu 15 pontos em 
relação a janeiro, segundo o Ibope.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ nº 15.480.715/0001-66

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Convoco, pelo presente, os associados fundadores e efetivos que estejam 
quites e no pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária respectivamente, no dia 03 de 
abril do corrente ano, às 11:00h (onze horas), em primeira convocação, ou às 
11:30h (onze horas e trinta minutos), em segunda e última convocação com 
qualquer número, na Rua da Ajuda, 35 - 18° andar - parte - Centro - Rio de 
Janeiro-RJ, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1) Aprovação 
de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 2) Revisão e 
Suplementação do exercício de 2018; 3) Previsão Orçamentária 2019 e 
4) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 18 de março de 2019. Marcos da Veiga 
Pereira - Presidente da Associação Nacional dos Editores de Livros.

Arma de fogo: morre uma  
criança ou adolescente por hora 
De 1997 a 2016, 
mais de 145 
mil mortes por 
disparos acidentais 
ou intencionais

A cada 60 minutos, uma 
criança ou um adolescente 
morre no Brasil em decor-
rência de ferimentos por 
arma de fogo. Entre 1997 e 
2016, mais de 145 mil jo-
vens com até 19 anos fale-
ceram em consequência de 
disparos acidentais ou in-
tencionais, como em casos 
de homicídio e suicídio. Os 
dados fazem parte de um le-
vantamento divulgado hoje 
pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria.

De acordo com o estudo, 
que considerou dados do 
Sistema de Informações so-

bre Mortalidade do Ministé-
rio da Saúde, em 2016, ano 
mais recente disponível, fo-
ram registrados 9.517 óbitos 
entre crianças e adolescentes 
no país. O número é pratica-
mente o dobro do identifica-
do há 20 anos – 4.846 casos 
em 1997 – e representa, em 
valores absolutos, o pico da 
série histórica.

O levantamento mostra 
que, a cada duas horas, uma 
criança ou adolescente dá 
entrada em um hospital da 
rede pública de saúde com 
ferimento por disparo de 
arma de fogo. Entre 1999 
e 2018, foram registradas 
quase 96 mil internações 
de jovens com até 19 anos 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS).

As principais causas ex-
ternas de morte por arma de 
fogo nessa faixa etária estão 
relacionadas a homicídios 
(94%), seguidos de intenções 
indeterminadas (4%), suicí-

Efetivo das Forças Armadas será reduzido em 10%
O efetivo das Forças Ar-

madas será reduzido em 
10% nos próximos dez anos. 
O corte consta do projeto de 
lei com a reestruturação das 
carreiras militares, enviado 
nesta quarta-feira ao Con-
gresso Nacional.

De acordo com os minis-
térios da Economia e da De-
fesa, o corte abrange tanto 
militares de carreira como 

temporários e afetará 36 mil 
pessoas até 2029. Atualmen-
te, o Exército, a Marinha e a 
Aeronáutica têm 45% mili-
tares de carreira e 55% tem-
porários, que ficam nas For-
ças Armadas por oito anos e 
são dispensados.

Dependentes

A reforma da Previdên-

cia dos militares reduz as 
categorias de dependentes. 
Para as pensões pagas inde-
pendentemente da renda do 
dependente, o total de cate-
gorias passou de oito para 
duas. Somente cônjuges ou 
companheiros em união es-
tável e filho ou enteado me-
nor de 21 anos ou inválido 
receberão pensões do regime 
militar.

Para as pensões pagas a 
dependentes sem fonte de 
renda, o total de categorias 
caiu de 10 para três. Os be-
nefícios serão concedidos 
apenas a pai e mãe; tutela-
do, curatelado inválido ou 
menor de 18 anos que viva 
sob a guarda do militar por 
decisão judicial; e filho ou 
enteado estudante menor de 
24 anos.

dios (2%) e acidentes (1%). 
No caso das internações, em-
bora as tentativas de homicí-
dio continuem na liderança 
(67%), é bastante expressivo 
o volume de acidentes (26%) 
envolvendo arma de fogo.

A avaliação contabilizou 
ainda as despesas diretas do 
SUS com pacientes aten-
didos após contato com ar-
mas de fogo. Nos últimos 
20 anos, as internações de 

crianças e adolescente pro-
vocadas por disparos custa-
ram mais de R$ 210 milhões 
aos cofres públicos.

O estudo considerou cau-
sas de morbidade hospitalar 
e mortalidade identificadas 
nas bases oficiais do Minis-
tério da Saúde como aciden-
tais, suicídios ou tentativas 
de suicídio, homicídios ou 
tentativas de homicídio e in-
tenções indeterminadas.

Bolsonaro e a direita 
da América do Sul

De volta ao Brasil após 
visita aos EUA, o presidente 
Jair Bolsonaro se prepara para 
a segunda viagem internacio-
nal neste mês. Ele desembarca 
em Santiago, no Chile, nesta 
quinta-feira, para participar, 
ao lado de chefes de Estado de 
países da América do Sul, da 
cúpula que pretende marcar a 
retomada de negociações em 
torno da integração da região.

Transparência: regras 
para os partidos

Por unanimidade, a Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado apro-
vou nesta quarta-feira um 
projeto de lei ( PLS 429/17) 
que obriga partidos políti-
cos a cumprirem uma série 
de normas para aumentar a 
transparência e evitar atos de 
corrupção. Como foi apro-

vado em caráter terminativo 
pela CCJ, caso não seja apre-
sentado recurso para votação 
no plenário do Senado, a ma-
téria seguirá para apreciação 
da Câmara dos Deputados.

Bloqueio de R$ 780 
mi de filho de Eike

A Justiça mineira determi-
nou o bloqueio de R$ 778,4 
milhões de contas em nome 
de Thor Batista, filho do em-
presário Eike Batista. A de-
cisão foi proferida pela juíza 
Cláudia Helena Batista, da 1ª 
Vara Empresarial de Belo Ho-
rizonte, com o propósito de 
garantir o pagamento de parte 
dos débitos das empresas de 
Eike com seus credores.O ar-
resto e a indisponibilidade dos 
bens de Thor foram pedidos, 
com urgência, pelo gestor ju-
dicial da MMX, em recupera-
ção judicial desde 2014, devi-
do à alegada situação de crise 
econômico-financeira.
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Imóveis em praias do Rio
Serão apregoados e vendidos imóveis em Angra dos Reis 

por valor superior ao da avaliação, através do portal de lei-
lões online do leiloeiro público oficial Jonas Rymer (www.
rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no seu 
escritório na Avenida Erasmo Braga, 227, sala 1.111, Caste-
lo (RJ), pela maior oferta independente da avaliação, nesta 
quinta-feira (21), às 12h, sendo o “Studio” 14 na Estrada do 
Contorno, 2629, Condomínio Yacht Flat, que tem sala e cozi-
nha conjugados, um banheiro – ambos de frente para o mar, 
com pisos e lajotão, fechamento em blindex. Estado regular 
de conservação na época da vistoria, com uma vaga de barco.

A avaliação atualizada está em R$ 288.225,26, e a vaga de 
barco em R$ 38.086,91, fazendo um total de R$ 326.312,17. 
Os créditos que recaem sobre os imóveis, inclusive os de na-
tureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alie-
nação, sendo observada a ordem de preferência, conforme 
preceitua a lei.

Há outro imóvel no mesmo local, que será vendido no 
mesmo pregão, que é um apartamento C-3 com área real de 
78,59m² no 4° pavimento (Deck Rouge), do Edifício Yacht 
Flat II, com divisões internas próprias, para moradia de uma 
só família e sua correspondente fração ideal do terreno, an-
tes denominado por Gleba “A”, situada na Praia Grande, 1° 
distrito deste município, com duas frentes, sendo uma para 
a Praia Grande e no lado oposto para a Estrada do Contorno, 
com direito a uma vaga de garagem, sem lugar predetermina-
do, com cozinha americana, cômodo e banheiro, sem direito a 
vaga de situado em condomínio fechado, que dispõe de vigi-
lância 24h/dia, área de acesso pavimentada.

Avaliação atualizada em R$ 226.462,70. Os interessados 
em participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela 
internet, através do site em tempo real e em igualdade de con-
dições dos participantes presentes, desde que, estejam devida-
mente cadastrados no site e habilitados para participar deste 
leilão.

A sexta-feira (22), às 12h, será o pregão no mesmo horário 
e local do anterior, a quem mais der independente da avalia-
ção, do imóvel situado no Condomínio Porto Frade, na Ro-
dovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, Km 513,5, s/
nº, em Angra dos Reis, localizado dentro do subcondomínio 
Village do Porto 1, na Rua do Campo, casa 7, com hall de en-
trada, cozinha em conceito aberto com a sala, despensa, área 
de serviço, dependência de empregada, quatro quartos suítes, 
mais um espaço social com churrasqueira na área externa, de 
frente para a Marina Porto Frade e vaga para dois carros na 
frente da casa. Está em R$ 1.869.510,20 a avaliação para ini-
ciar os lances.

As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e o 
débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo leiloeiro no ato do 
pregão. Outros imóveis já estão na agenda online, localizados 
em vários bairros do Estado do Rio de Janeiro, como em Vila 
Isabel, Tijuca, Rio Comprido, Centro, Catete, São Gonçalo, 
Niterói, Recreio dos Bandeirantes, São Conrado, Prainha, 
Iguaba, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Duque de Caxias, 
Barra do Piraí, Itaipava, Todos os Santo, Pechincha, Barra da 
Tijuca, entre outros imóveis.

Antiguidades, joias e colecionismo
Os interessados em encontrar curiosidades e peças col-

ecionáveis estão sempre em contato com a leiloeira Eucília de 
Souza Soares, também conhecida por Lili, que dá nome a seu 
website www.lilileiloeira.com.br, que sempre está oferecendo 
os objetos reunidos em catálogos de seus leilões agendados. A 
quinta, sexta-feira e sábado (21, 22 e 23), às 19h30, está mar-
cada para o pregão que tem a exposição virtual no website. O 
local de retirada das peças será na Rua Barata Ribeiro, 807, 

apartamento 402, em Copacabana (RJ). 
Lili subirá a Serra de Petrópolis para o leilão online de arte 

e antiguidade da Marquesa de Itaipava, nesta segunda e ter-
ça-feira (25 e 26), às 19h30, o local para retirada das peças 
está na Estrada União e Indústria, 12.580, Itaipava, Petrópolis 
(RJ). Ela lembra que as peças, como ouro e joias, encontram- 
se no cofre do banco e que após 30 dias do término do leilão 
os lotes não retirados pagos ou não, voltarão à leilão para co-
brir custos de armazenagem em depósito.

Arte e joias
Antônio Ferreira, leiloeiro com larga experiência no âm-

bito das joias de família, está com seu pregão somente online, 
onde a visitação se fará para pessoas que se cadastrem no seu 
website www.antonioferreira.lel.br e agendem com antecipa-
ção. O horário está marcado para esta quinta e sexta-feira (20 
e 21) às 19h30. As joias são em ouro branco e amarelo, com 
pedras preciosas, em formato de brincos, gargantilhas, anéis, 
alianças, pendentes, broches e outros.

As joias também estarão presente no outro leilão de An-
tônio Ferreira, no qual reúne antiguidades e novidades, com 
arte sacra, porcelanas, colecionismo, relógios etc. A exposição 
está para ser combinada com o visitante, paa o pregão que está 
marcado para segunda-feira (25) em duas sessões, às 15h30 e 

Joias com Antônio Ferreira

Casa no Porto Frade com Jonas Rymer
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Indicador aponta relevância do Brasil para mercado segurador global
O Serviço de Estudos da 

Mapfre acabou de apresen-
tar um novo indicador para 
medir o potencial do mer-
cado de seguros no mundo. 
O GIP-Mapfre é a primeira 
métrica internacional que 
apresenta os países com 
mais oportunidades para a 
indústria segurada em médio 
e longo prazo. 

Tanto no segmento Vida 
quanto em Seguros Gerais, o 
GIP-Mapfre é predominante-
mente dominado por China e 
Índia, entre os mercados emer-
gentes, e por Estados Unidos e 
Japão, entre as nações desen-
volvidas. Esses quatro países, 
ao lado de um grupo formado 
por Brasil, Indonésia e Rússia, 

lideraram o ranking de países 
mais relevantes para o setor ao 
longo do período 1997-2017.

Publicado pela Fundaci-
ón Mapfre, o estudo conclui 
que o potencial de seguro é 
bastante concentrado, inde-
pendentemente de se tratar 
de um mercado desenvolvi-
do ou emergente, e que per-
manece semelhante desde 
1997. Desta forma, é previ-
sível que o cenário continue 
parecido na próxima década.

“O negócio brasileiro tem 
extrema importância para 
nossa companhia e, para nos 
mantermos relevantes, apro-
veitando as possibilidades 
que o país apresenta, vamos 
seguir com atuação focada 

na oferta de um portfólio 
completo, inovando em pro-
dutos que atendam a todas 
as necessidades e momentos 
da vida dos nossos clientes”, 
afirma Fernando Pérez-Ser-
rabona, CEO da Mapfre Re-
gional Brasil.

O GIP (Índice Global 
de Potencial Segurador) se 
baseia em estimativas do 
tamanho da Brecha de Pro-
teção do Seguro (BPS) em 
diferentes mercados. A BPS 
representa a diferença entre 
cobertura de seguro que é 
economicamente necessária 
e benéfica para a socieda-
de, e o valor dessa cobertura 
realmente adquirida. A BPS 
não é um conceito estático, 

mas modificada em função 
do crescimento econômico 
e da população de um país, 
assim como do surgimento 
de novos riscos.

O GIP-Mapfre é composto 
por sete variáveis que caracte-
rizam as condições de conver-
gência ou o fim da brecha de 
garantia: brecha de garantia 
inicial; penetração (prêmios 
de seguro/PIB); elasticidade 
da demanda da seguradora no 
período; PIB relativo per ca-
pita; nível populacional; taxa 
de crescimento populacional 
e taxa de crescimento do PIB. 
O levantamento analisou 96 
mercados seguradores (tanto 
desenvolvidos como emer-
gentes).

Mulher paga mais caro  
que homem no seguro de auto
Comportamento 
de preços fica 
mais evidente  
em cinco capitais

Contrariando a tendência 
usual, o valor médio do se-
guro para mulheres para os 
modelos mais emplacados 
do país está mais caro que 
o masculino em todas as ca-
pitais analisadas. A cotação 
média com maior preço para 
o perfil feminino foi registra-
da no Rio de Janeiro, cidade 
em que elas pagam uma mé-
dia de R$ 3.920, seguida por 
Porto Alegre e São Paulo. Já 
o menor custo para as con-
dutoras foi registrado em 
Fortaleza, em que o serviço 
sai em média por R$ 1.870.

Como acontece normal-
mente, a capital fluminense 
também lidera as cotações 
mais altas para ambos os 
sexos, já que entre os ho-
mens o maior preço foi 
encontrado na cidade no-
vamente, no valor médio 
de R$ 3.702. Do mesmo 
modo, o menor custo para 
o perfil masculino também 
está na principal metrópo-
le do Ceará, que registrou 
custo médio de R$ 1.710.

Esse comportamento é 
mostrado no estudo da pla-

taforma Bidu realizado este 
mês, com valores dos segu-
ros para as versões de en-
trada dos 10 veículos mais 
vendidos em fevereiro de 
2019, de acordo com os da-
dos da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). 
O Relatório Bidu, produ-
zido mensalmente desde 
2016, analisa o preço médio 
do seguro em cinco capitais 
brasileiras (Brasília, Porto 
Alegre, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Fortaleza) e compara 
o perfil de homens e mulhe-
res de 35 anos, casados, sem 
filhos, com garagem em casa 
e no trabalho e que estão 
contratando o seguro pela 
primeira vez. As cotações 
desta edição foram feitas no 
dia 6 março.

Quando comparado com 
o mês anterior, o maior au-
mento para o perfil feminino 
se dá em São Paulo, com um 
acréscimo de 15%, enquanto 
em Fortaleza há uma retra-
ção de 17,5%. Para os ho-
mens, os preços têm peque-
na elevação apenas em Porto 
Alegre (1,4%) e no Rio de 
Janeiro (0,2%). No entanto, 
há uma redução significativa 
na capital cearense, com de-
créscimo de 33,8%.

Comportamento dos preços

Analisando o comporta-
mento de preços dos diferen-

tes modelos, o crescimento 
no valor médio do seguro 
para mulheres aconteceu em 
oito dos dez veículos que se 
repetem, entre janeiro e fe-
vereiro, no ranking dos mais 
vendidos, de acordo com a 
Fenabrave, com exceção do 
Fiat Mobi e Fiat Argo.

O maior aumento na co-
tação de preços médio para 
o perfil feminino é registra-
do para o Chevrolet Onix, 
com crescimento de 15,1%. 
Já para os homens, o desta-
que em termos de redução 
de preço médio se dá com o 
Fiat Argo, que registra uma 
queda de 27,2%. Inversa-
mente, os únicos modelos 
que tiveram um pequeno 
aumento para motoristas 
masculinos foram o Renaul 
Kwid, Hyunday HB20 e o 
Jeep Renegade, apontando 
acréscimos no valor médio 
de 3,2%, 2,1% e 0,7%, res-
pectivamente.

De acordo com o relatório 
da Fenabrave, em fevereiro 
foram emplacados 162.537 
automóveis - uma queda de 
0,8% em comparação com 
janeiro, quando foram em-
placadas 163.796 unidades. 
Este é o quarto mês consecu-
tivo com redução no número 
de emplacamentos.

Preço do seguro

O Chevrolet Onix segue 
novamente como o carro 

mais emplacado no Brasil, 
com 18.392 unidades em 
fevereiro ante 8.055 regis-
tradas para o segundo colo-
cado, o Hyunday HB20. O 
preço médio do seguro do 
modelo de entrada do Onix 
para o sexo masculino custa 
atualmente R$ 2.409, contra 
R$ 2.524, registrado no es-
tudo anterior. Já para o per-
fil feminino, o valor médio 
atual é de R$ 2.607 ante R$ 
2.265 calculados na cotação 
do mês anterior.

Em fevereiro, todos os 
veículos listados entre os 
mais vendidos continua-
ram os mesmos de janeiro, 
invertendo apenas algu-
mas posições do ranking, 
como exemplos os modelos 
Volkswagen Gol e Polo, 
que caem do 5º e 7º lugares 
para ocuparem o 8º e 10º 
lugares, respectivamente. 
Já os modelos Fiat Argo e 
Mobi, sobem no ranking do 
8º para o 4º lugar e do 10º 
para 7º, sucessivamente.

A redução de preço médio 
no seguro mais expressiva 
registrada no período para o 
sexo masculino, fica para o 
modelo Fiat Argo, que teve 
um decréscimo de 27,2%, 
seguido do Volkswagen 
Polo, com 18,7%. Já para o 
perfil feminino essa redução 
se dá apenas para os mode-
los Fiat Mobi, com tímido 
2,9%, seguido do Fiat Argo, 
com apenas 1,2%.

CCS-RJ debate inteligência emocional no Dia da Mulher
A manhã desta terça-feira 

(19) foi de grande aprendiza-
do e relaxamento para as as-
sociadas do Clube dos Cor-
retores de Seguros do Rio de 
Janeiro (CCS-RJ). No even-
to promovido pela Comissão 
da Mulher em referência ao 
Dia Internacional da Mulher, 
as corretoras se reuniram na 
sede da entidade.

A diretora financeira do 
Clube, Sonia Marra, abriu 
o encontro propondo uma 
reflexão sobre inteligên-
cia emocional. “Depois de 
identificar o nosso propó-
sito, precisamos encontrar 
ferramentas para lidar da 
melhor forma possível com 
as nossas emoções e conse-

guir colocá-lo em prática. 
Como interagir bem com as 
informações externas para 
que elas não nos sejam noci-
vas?”, questionou.

“Todas as participantes 
compartilharam as suas ex-
periências e viveram mo-
mentos de grande identi-
ficação”, conta Sonia. Em 
um segundo momento, a 
terapeuta Shanti Braga en-
sinou técnicas de respiração 
que proporcionam sensação 
de bem estar e aliviam até 
mesmo dores corporais cau-
sadas pelo estresse do dia a 
dia. Elas também levaram 
para casa uma apostila com 
o passo a passo para fazer a 
automassagem ensinada pela 

convidada, que orienta sobre 
como estimular o sistema 
linfático e promover o alí-
vio do estresse, e um kit de 

cristais. “O evento foi extre-
mamente proveitoso e todas 
saímos mais leves”, comenta 
a diretora.

Serviço de proteção digital  
no seguro Residencial 

Numa época em que, cada 
vez mais, senhas, contatos, 
fotos de família e até mesmo 
informações bancárias estão 
armazenadas nos dispositi-
vos móveis, é imprescindí-
vel cuidar da segurança des-
tes dados. Pensando nisso, a 
Mapfre inova e passa a ofe-
recer uma proteção voltada à 
segurança digital.

O serviço Mapfre Prote-
ção Digital passa a ser ofe-
recido, por um valor adicio-
nal, para clientes de Seguro 
Residencial (Plus, Top Plus 
e Gold casa e apartamento) 
e protege computadores (PC 
e Mac), smartphones, tablets 
e Kindles contra ameaças 
online e vírus; garantindo 
transações online seguras, 
bloqueio a trojans, worms, 
bots e rootkits; aviso antes 
de clicar em sites de risco; 
bloqueio de spam e e-mails 
perigosos; gestão de fraudes 
em redes sociais e gestão de 
roubo de dados, fotos e se-
nhas.

“Guardamos boa parte da 
nossa vida em smartphones e 
nos armazenamentos em nu-
vens acreditando que sejam 
mais seguros. No entanto, 
investir na proteção destes 
dispositivos pode assegurar 
a integridade das melhores 
lembranças pessoais, como 
as fotos, e até mesmo infor-
mações bancárias que po-
dem causar, inclusive, pre-
juízos financeiros”, avalia a 

diretora de Seguros Gerais 
da Mapfre, Patricia Sieque-
roli.

Além da contratação da 
Proteção Digital, os clien-
tes do Seguro Residencial 
contam ainda com a assis-
tência técnica Help Desk de 
forma gratuita em todos os 
planos de assistência. Este 
auxílio é feito de forma re-
mota e vai desde o esclare-
cimento de dúvidas rápidas 
sobre configuração de pro-
gramas e aplicativos, até a 
instalação de computadores 
e periféricos – desde que o 
serviço seja tecnicamente 
possível por telefone. “Os 
clientes que confiam na 
Mapfre para proteger seus 
imóveis agora contam com 
essa nova comodidade, que 
deixa o produto Residen-
cial ainda mais completo e 
diversificado”, comenta a 
executiva.

Outro pacote complemen-
tar passa a fazer parte da li-
nha de produtos da Mapfre 
Seguro Residencial. Trata-
se do Assistência Mapfre 
Mais que oferece os serviços 
de limpeza de caixa d’água 
(até duas caixas com 2 mil 
litros de capacidade cada), 
ar condicionado (modelos 
compactos ou “Mini Split” 
com até 30 mil BTUS) e de-
detização (dedetização, des-
ratização e descupinização 
das áreas internas do imóvel 
assistido).

85% das sentenças sobre saúde em São Paulo são a favor do reclamante
Em São Paulo, 85% das 

decisões judiciais de primei-
ro grau sobre saúde decla-
ram os pedidos dos pacientes 
procedentes ou parcialmente 
procedentes. É o que mostra 
a pesquisa Judicialização da 
Saúde no Brasil: perfil das 
demandas, causas e propos-
tas de solução, feita pelo 
Conselho Nacional de Jus-
tiça e pela faculdade Insper, 
anunciado na segunda-feira 
(18/3) no hospital Sírio-Li-

banês, em São Paulo.
A pesquisa analisou 

107.497 sentenças da Justiça 
paulista. A cifra expressiva 
de decisões a favor do re-
clamante, no entendimento 
dos autores da pesquisa, dita 
uma tendência natural. Isso 
acontece, segundo o estudo, 
porque os juízes continuam 
decidindo sem apoio dos 
subsídios técnicos forneci-
dos pelo CNJ, em parecia 
com o Sírio-Libanês.

No TJ-SP, o assunto “pla-
nos de saúde” é o mais re-
corrente entre os processos 
sobre saúde. São 116.518 
casos, 82% de todas ações 
relativas ao acesso a saúde. 
Comparativamente, o as-
sunto representa 33% das 
ações da área no TJ do Rio 
de Janeiro e apenas 16% em 
Minas Gerais. No país, os 
planos de saúde estão envol-
vidos em 38,4% das deman-
das na primeira instância e 

22,8% das demandas na se-
gunda instância.

O estudo mostrou também 
que em São Paulo, a judicia-
lização da saúde está dimi-
nuindo na segunda instância 
nos últimos anos. O estado 
também apresenta um núme-
ro de casos abaixo da média 
nacional, 34,9 casos para 
cada 100 mil habitantes. No 
entanto, essa média ainda é a 
maior entre os TJs da Região 
Sudeste.

Zurich marca presença na 
Convenção Rede Lojacorr

A Zurich está levando toda 
sua expertise como compa-
nhia multilinha de produtos 
para a 6ª Convenção Nacio-
nal Rede Lojacorr. O even-
to, promovido pela rede de 
corretores de seguros inde-
pendentes, está acontecendo 
nesta quinta-feira e na sexta 
, em Curitiba (PR), e deve 
reunir 1.200 participantes, 
entre corretores, gestores e 
dirigentes da área de seguros 
do Brasil e América Latina.

No evento, a Zurich parti-
cipa de mesas exclusivas na 
área de negócios, em que se-
rão apresentadas suas solu-
ções em seguros Automóvel 
e Pequenas Frotas, Multir-
riscos (empresarial, residen-
cial, equipamentos e imobi-

liário), Linhas Financeiras 
(D&O e E&O), Vida em 
Grupo e novidades em Sinis-
tros. Além disso, o CEO da 
companhia, Edson Franco, 
estará no painel “Humani-
zação como Agente de Mu-
danças”, que acontece nesta 
sexta-feira (22), às 14h.

“A Convenção da Rede 
Lojacorr já faz parte dos 
grandes eventos do setor de 
seguros no Brasil, que reúne 
um público muito qualifica-
do. Para nós da Zurich é uma 
excelente oportunidade para 
trocar experiências, estrei-
tar relacionamentos e gerar 
novos negócios”, afirma o 
diretor-executivo de Distri-
buição da Zurich no Brasil, 
Marcio Benevides..

China Securities tem  
queda de 20% nos lucros

A China Securities Co. 
anunciou na terça-feira que 
o seu lucro líquido caiu 
23,11% em termos anuais 
para 3,09 bilhões de iuanes 
(cerca de US$ 461 milhões) 
em 2018, a companhia atri-
buiu a queda principalmente 
ao seu fraco setor de gestão 
patrimonial.

Em seu primeiro relatório 
anual entregue à Bolsa de Xan-
gai, a corretora declarou que a 
sua receita caiu 3,5% ante o ano 
anterior, para 10,9 bilhões de 
iuanes. Os ativos totais soma-
ram 195 bilhões de iuanes no 
final do ano passado, redução 
de 5,25% em comparação com 
o fim de 2017.

A operação da administra-
ção patrimonial da correto-
ra testemunhou uma queda 
acentuada ano a ano, com a 

receita caindo para 3,62 bi-
lhões de iuanes. Todavia, o 
setor de investimento bancá-
rio permaneceu forte, com a 
receita atingindo cerca de 3 
bilhões de iuanes. A compa-
nhia, que foi listada em Xan-
gai no dia 12 de junho de 
2018, obteve 10 solicitações 
de ofertas públicas iniciais 
(IPOs) sob escrutínio no fi-
nal do ano passado, ocupan-
do o primeiro lugar do setor.

De acordo com a Asso-
ciação de Valores da China, 
as 131 corretoras da China 
registraram 66,62 bilhões de 
lucro no ano passado, queda 
de 41,04% ante 2017, devi-
do ao colapso do mercado de 
ações no período. Ainda em 
2018, 106 empresas reporta-
ram lucros, em comparação 
com 120 no ano precedente.

A SulAmérica é a nova seguradora de Saúde e Odonto da 
fabricante de vidros Nadir Figueiredo. Com contrato já vi-
gente, a companhia garante a cobertura odontológica e de 

saúde aos 2,2 mil funcionários da empresa parceira e seus depen-
dentes, chegando a um total de 4,7 mil beneficiários. O contrato 
foi firmado por meio da atuação da Castro e Vidigal Corretora, 
em conjunto com a filial Lapa da SulAmérica, em São Paulo 
(SP). Entre os diferenciais de serviços que fizeram a Nadir 
Figueiredo optar pela SulAmérica está a rede com mais de 25 
mil provedores de saúde e odontologia, a qual os segurados 
podem acessar nos 4,5 mil hospitais e laboratórios, além de 
um ambulatório médico na própria empresa. Outro benefício 
é o Médico em Casa, serviço que permite solicitar atendimen-
to para crianças de até 12 anos no conforto do lar.
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SEMANAL
Vale Itaú

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 50,56, 
com baixa de 2,58%. Dois dos indicadores semanais mostram 
mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais do Itaú terminaram cotadas a R$ 
35,19, com desvalorização de 2,25% e os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

 

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em 
R$ 15,62 e com desvalorização de 1,45%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações da CVC terminaram cotadas a R$ 57,74, com des-
valorização de 0,53%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações da Braskem terminaram cotadas a R$ 53,07, com 
desvalorização de 1,27%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido. 

As ações da Randon terminaram cotadas a R$ 10,60, com 
valorização de 2,71%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.
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CONTROLES GRÁFICOS DARU S/A
CNPJ 61.793.691/0001-12 - NIRE 33300026282

CONVOCAÇÃO: São convocados os senhores acionistas a se reunir em 
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 22 de abril de 2019, às 
10 horas, na sede social, Av. Itaóca, 2264 - Inhaúma, nesta Capital, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos ad-
ministradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Elei-
ção de Diretoria para o triênio 2019/2022; c) Estabelecer remuneração anual 
global da Diretoria para o exercício de 2019; d) Assuntos de interesse geral; 
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o art.133 da Lei 6404/76, com as 
alterações da Lei 10303/2001 relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 14 de março de 2019. Eduardo Dain 
Margulies - Diretor Presidente.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos mesmos 
na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri nº 190, Bairro 25 de Agosto, 
CEP 25070-350 – cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, a saber, relatório da 
administração e demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Duque de Caxias, 19 de março de 2019.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

Mauro Medeiros Borges – Diretor Médico

 COOPCLASS COOPERATIVA DE 
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 10.553.512/0001-39 / NIRE: 33.4.0004966-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 
- Ficam convocados todos os cooperados em dia com suas obrigações 
sociais, para a AGE a se realizar em 02/04/2019, na Av. Rio Branco 116 
sala 601 e 701 - Centro –  CEP. 20040-001 - Rio de Janeiro - RJ, em 1ª 
convocação as 18hs com a presença mínima de 2/3 dos cooperados; em 2ª 
convocação às 19hs, com a presença mínima da metade dos cooperados; 
3ª e última convocação às 20hs, com a presença mínima de 10 cooperados 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: I – Baixa das seguintes 
Filiais: Niterói - Rua Felicio Toledo, Mto 500 comp 104 - Centro, Av 
Ernani do Amaral Peixoto, 96 Loja - Centro. Campo Grande - Av. 
Cesário de Mello , 3006 Ljs 105 e 106. Caxias - Rua Conde de Porto 
Alegre, 48 Lj A - Jardim 25 de Agosto - Centro.  Rio de Janeiro, 21 de 
março 2019, Bianca Serafim dos Santos  – Presidente.

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ Nº 33.591.918/0001-01

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. 
Convoco, pelo presente, os associados fundadores e efetivos que estejam 
quites e no pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária respectivamente, no dia 03 
de abril do corrente ano, às 10:00h (dez horas), em primeira convocação, 
ou às 10:30h (dez horas e trinta minutos), em segunda e última convocação 
com qualquer número, na Rua da Ajuda, 35 - 18° andar - Centro - Rio de 
Janeiro-RJ, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1) Aprovação 
de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 2) Revisão e 
Suplementação do exercício de 2018; 3) Previsão Orçamentária 2019 e 
4) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 18 de março de 2019. Marcos da Veiga 
Pereira - Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

Fed não muda taxa de juros
Banco Central 
dos EUA sinaliza 
uma esperada 
desaceleração na 
economia

O Federal Reserve man-
teve a taxa de juros nesta 
quarta-feira e seus direto-
res abandonaram projeções 
de novas altas de juros para 
2019.  O banco central nor-
te-americano sinalizou uma 
esperada desaceleração na 
economia. Após dois dias 
de reunião de política mo-
netária que consolidou a 
mudança para uma postura 
menos agressiva, o Fed tam-
bém disse que irá desacele-
rar a redução mensal de sua 
carteira de Treasuries de até 
US$ 30 bilhões atuais para 

até US$ 15 bilhões a partir 
de maio.

O Fed agora também espe-
ra elevar os custos de emprés-
timos apenas mais uma vez 
até 2021, e não antecipa mais 
a necessidade de se precaver 
contra a inflação com uma 
política monetária restritiva, 
informou a Reuters.

O banco central norte-
americano disse que encerrará 
a redução da carteira de títu-
los em setembro, desde que 
a economia e as condições 
do mercado monetário evo-
luam conforme o esperado. 
Resgates de títulos lastreados 
em hipotecas serão naque-
le momento reinvestidos em 
Treasuries em até 20 bilhões 
de dólares por mês, levando 
o Fed em direção a uma abor-
dagem limitada a Treasuries 
com relação a seus ativos.

Os anúncios combinados 
significam que o Fed agora 
está dando uma pausa em am-
bas as frentes para se ajustar 

ao crescimento global mais 
fraco e a uma perspectiva de 
alguma forma mais fraca para 
a economia norte-americana.

“O Fed superou as expec-
tativas dovish dos mercados, 
o que pesou sobre o dólar”, 
disse Joe Manimbo, analista 
sênior de mercado do Western 
Union Business Solutions. “O 
Fed deu uma grande revira-
volta na política monetária. O 
fato de que o Fed jogou a toa-
lha em relação a alta dos juros 
em 2019 foi particularmente 
‘dovish’”.

Projeções econômicas 
atualizadas trimestralmente 
pelo Fed mostraram enfra-
quecimento em todas as fren-
tes na comparação com as 
previsões de dezembro, com 
expectativa de que o desem-
prego será ligeiramente mais 
elevado neste ano, inflação 
caindo, e menor crescimento 
econômico também.

“O crescimento da ativida-
de econômica desacelerou de 

sua taxa sólida no quarto tri-
mestre”, disse o Fed no comu-
nicado de política monetária 
que manteve a taxa de juros 
na faixa de 2,25 a 2,50%.

“Indicadores recentes 
apontam para crescimento 
mais lento dos gastos das fa-
mílias e do investimento em 
ativo fixo das empresas no 
primeiro trimestre...a infla-
ção geral caiu.”

Entretanto, o comitê disse 
que vê crescimento “susten-
tado” como o resultado mais 
provável.

As autoridades do Fed pro-
jetam que o crescimento do 
Produto Interno Bruto vai de-
sacelerar a 2,1 por cento este 
ano ante estimativa anterior 
de 2,3 por cento, enquanto a 
taxa de desemprego está esti-
mada em 3,7 por cento, pouco 
acima da estimativa de de-
zembro. A inflação para o ano 
agora é calculada em 1,8%, 
comparado com 1,9% estima-
da em dezembro.

Randon comemora  
70 anos com receita  
de R$ 6 bilhões

A Randon S.A – Imple-
mentos e Participações re-
alizou, nesta quarta-feira, 
entrevista coletiva para 
apresentar o desempenho 
econômico-financeiro da 
companhia em 2018. O 
evento integra, também, as 
comemorações dos 70 anos 
de fundação das Empresas 
Randon. 

No último ano, a receita 
bruta total da companhia 
somou R$ 6 bilhões; a re-
ceita líquida consolidada, 
R$ 4,3 bilhões. As receitas 
do exterior – exportações 
no Brasil e operações no 
exterior – totalizaram US$ 
293,7 milhões; as importa-
ções, US$ 67,1 milhões. Os 
investimentos foram de R$ 
137,4 milhões.

O diretor vice-presidente 
da empresa, Daniel Randon, 
relatou “o compromisso de 
manter ‘jovem’ uma empresa 
de 70 anos”. Para isso, a Ran-
don visa pontos como a ex-
pansão do negócio, com o ob-
jetivo de viabilizar e fortalecer 
novos mercados e produtos; 
uma adequação para um novo 
modelo “mobile” e digital de 
comercialização de produtos 
e de relacionamento com o 
cliente; e a expansão para di-
versos continentes, a fim de 
aumentar a competitividade 
em mercados internacionais. 

Foi destaque, também, o 
caráter ambidestro da em-
presa, unindo dois modos 
operacionais: o primeiro, 
de um negócio estabeleci-
do, com tecnologia madura 
e inovação incremental; o 
segundo, caracterizado por 
novos modelos de negócio, 
novas tecnologias e inova-
ção disruptiva.

“A empresa precisa pensar 
fora da caixa, revisitar con-

ceitos, quebrar paradigmas”, 
destaca o diretor.  A Randon, 
com sede em Caxias do Sul, 
RS, é uma holding mista, 
que controla nove empresas 
que atuam nos segmentos de 
veículos e ferramentas, auto-
peças e serviços financeiros. 
A empresa mantém uma 
rede de vendas internacio-
nais e de serviços, servindo 
mais de 100 países, espe-
cialmente Chile, México, 
Canadá, EUA, África do 
Sul, países do Oriente Mé-
dio, Ásia, União Europeia e 
Mercosul.

Resultados

Os resultados do último 
trimestre de 2018, quando a 
receita bruta total somou R$ 
1,7 bilhão, também contribu-
íram para o bom desempenho 
do ano. A receita líquida con-
solidada atingiu R$ 1,2 bilhão 
no período, um acréscimo de 
42,1% em relação ao mesmo 
trimestre de 2017, no qual 
havia somado R$ 853,2 mi-
lhões. Já o Ebitda consolidado 
do quarto trimestre foi de R$ 
124,6 milhões e margem Ebi-
tda de 10,3% (9,2% no quarto 
trimestre de 2017). Nos úl-
timos três meses de 2018, o 
lucro líquido consolidado to-
talizou R$ 35,4 milhões, com 
margem líquida de 2,9%.

Em 2018, a Divisão Au-
topeças representou 50,8% 
das receitas totais da compa-
nhia, seguida por 45,3% da 
Divisão Montadoras e 3,8% 
da Divisão de Serviços Fi-
nanceiros. Ao final de 2018, 
os produtos com maior par-
ticipação na receita das Em-
presas Randon foram semir-
reboques (39,3%), materiais 
de fricção (25,8%) e eixos e 
suspensões (9,3%).



Theresa teimosa que reapresenta 
proposta de acordo já recusada

Theresa May formalizou o pedido de adiamento do 
Brexit sem ter garantido a possibilidade de apresentar 
nova proposta para votação no parlamento, solicitando ao 
presidente do Conselho Europeu a extensão do artigo 50 
do Tratado de Lisboa até ao próximo dia 30 de junho, o 
que significa adiamento de três meses. A premier inglesa 
justifica que essa data ainda está prevista na lei britânica 
para a concretização do Brexit, mas na realidade a sua in-
sistência é pela reapresentação do acordo que foi recusado 
em duas ocasiões.

Theresa alega que um prazo muito extenso levaria o par-
lamento britânico a discutir indefinidamente este proces-
so, abandonando outras questões relevantes para o Reino 
Unido. O problema é que a Comissão Europeia considera 
que o adiamento de três meses não é a melhor solução, 
preferindo que este fosse várias semanas mais curto (indo 
no máximo até 23 de maio), para evitar constrangimentos 
nas eleições europeias que acontecerão no final de maio. 
Se não for assim, prazo mais longo, de pelo menos um 
ano. Essa opção obrigaria o Reino Unido a participar nas 
eleições para o Parlamento Europeu, hipótese que May 
quer evitar a todo o custo para não agravar ainda mais as 
divisões no Partido Conservador.

Esse parece ser o grande problema que exige a cobrança 
das razões que levam os ingleses a solicitarem o alonga-
mento do prazo. A cúpula europeia já alertou que, se no 
dia 1º de junho, o Reino Unido não tiver escolhido os 
seus representantes para a nova legislatura do Parlamento 
Europeu, então a Grã-Bretanha será automaticamente ex-
pulsa da UE.

Difícil entender a cabeça de um angolano
Em fevereiro, o Tribunal Arbitral de Paris reconheceu 

a pretensão da Oi e obrigou a Unitel a pagar mais de US$ 
600 milhões em dividendos atrasados. Os angolanos es-
palham que tiveram uma meia vitória, pois a operadora 
brasileira cobrava US$ 3 bilhões. Esquecem que foram 
mundialmente taxados de caloteiros. O português Miguel 
Geraldes será o novo diretor-geral da Unitel. O novo con-
selho de administração para o período entre 2019–2021 
será constituído por Isabel dos Santos, Amilcar Safeca, 
Miguel Geraldes, João Boa Quipipa e Luiz Rosa.

CVM concordou com multas dos dirigentes 
A Comissão de Valores Mobiliários aceitou as propos-

tas de Edesio Alves Nunes Filho, Emiliano Furlan Stipan-
icic Spyer e Alexandre Santos de Moura Leite, diretores 
da Multiner, para o pagamento individual de R$ 200 mil, 
totalizando R$ 600 mil; de Fernando Chein Muniz, Chiara 
Sonego Bolognezi Gargano, Rodrigo de Carvalho Pinto 
Bueno, Carlos Jose Teixeira Correa e Roberto Fontes 
Federici Filho, membros do conselho de administração, 
para o pagamento individual de R$ 30 mil, totalizando R$ 
150 mil; e concordou que Fernando Chein Muniz, Chiara 
Sonego Bolognezi Gargano, Rodrigo de Carvalho Pinto 
Bueno, Edesio Alves Nunes Filho, Emiliano Furlan Sti-
panicic Spyer e Alexandre Santos de Moura Leite (admi-
nistradores que permanecem na companhia) fiquem de 
castigo, elaborando e divulgando as tabelas contendo as 
informações periódicas. Os executivos foram punidos por 
passarem mais de 12 meses sem entregar as informações 
sobre a companhia.

Ações enfrentarão realização de lucros
As ações proporcionaram bons ganhos para os inves-

tidores. Agora a tendência é que passem por um período 
de acomodação, devido à realização de lucros. De acor-
do com a análise dos técnicos da Bradesco Corretora, o 
Ibovespa ensaia a formação de um topo, que será confir-
mado com a perda do primeiro apoio que ficou marcado 
em 98.500 pontos. Os analistas chamam atenção para as 
divergências baixistas para o curto prazo, como as apre-
sentadas pelo On Balance Volume (OBV). O índice deverá 
buscar os 95.400 pontos, antes de voltar a subir. Porém, 
caso o Ibovespa continue no movimento altista, deverá en-
contrar resistência nos 103 mil pontos.

Continua indefinição do dólar
O dólar futuro testa os R$ 3,760 e, caso venha abaixo deste 

ponto, poderia liberar espaço para buscar a reta de suporte 
marcada em R$ 3,668, seguindo movimentação negativa 
para o curto prazo. Do lado da alta, seria necessário vencer os 
R$ 3,878 para iniciar processo de reação.

FinanceiroMonitor Mercantil  n Quinta-feira, 21 de março de 2019 7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Agricultores Rurais LTDA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformidade 
com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados para 
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a 
serem realizadas no dia 31/03/2019, em sua Sede Social, localizada na 
Avenida Tancredo Neves, 3018 – Centro – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro, 
às 14:00 horas em primeira convocação, com 2/3 do mínimo de sócios, as 
15:00 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais 01, 
dos cooperados e às 16:00 horas, em terceira e última convocação, com o 
mínimo de 10 sócios, para tratar das seguintes Ordem do Dia: ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA:Item I – Prestação de Contas, de acordo com o 
Artigo 52º do Estatuto Social, Item II – Assuntos Gerais de interesse social, 
excluídos os de competência exclusiva da AGE. ASSEMBLEÍA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: Item I – Fechamento das Filiais Localizadas nos 
seguintes endereços: Rua Marica, 25, quadra 06 lote 13 – Parque Lafaiete 
– Duque de Caxias – Rio de Janeiro e a filial localizada na Rua Jaqueiras, 
s/n, lote 03 – Engenheiro Pedreira – Rio de Janeiro. Item II – Reforma 
do Estatuto e III - Assuntos Gerais. Para os efeitos legais e estatutários, 
declara-se que, nesta data, é de 135 (Cento e trinta e cinco) o quantitativo 
de Associados da Cooperativa, Nova Iguaçu, RJ, 19 de Março de 2019.

Maria do Socorro da Silva Ferreira 
Presidente

Copel prepara captação de  
R$ 1 bilhão para pagar dívidas 

A intenção da estatal pa-
ranaense de energia Copel 
é realizar uma captação de 
cerca de R$ 1 bilhão, em 
recursos que seriam utiliza-
dos para rolar dívidas. A in-
formação é de uma fonte da 
Reuters. Não foi explicado 
como seria feito isso. 

“Vai ter uma captação 
para rolar dívida... R$ 1 bi-
lhão”, afirmou a fonte, que 
projetou que a operação 
deve acontecer em um perío-
do de até três meses. A fonte, 
que falou sob a condição de 
anonimato, não forneceu de-
talhes sobre a captação.

No último balanço divul-
gado, do terceiro trimestre 
de 2018, a Copel apresen-
tou uma dívida de R$ 3,19 

bilhões com vencimento até 
setembro deste ano e R$ 
292,8 milhões com venci-
mento até dezembro, além 
de R$ 1,5 bilhão em débitos 
que vencem em 2020.

A Copel fechou o terceiro 
trimestre de 2018 com uma 
dívida líquida de R$ 8,7 bi-
lhões. Isso representa uma 
alavancagem de 3,2 vezes, 
medida pela relação entre 
endividamento líquido e ge-
ração de caixa (Ebitda).

Usina

Além da captação, a Co-
pel também pretende realizar 
uma emissão de debêntures 
incentivadas para financiar 
investimentos na moderni-

zação de sua maior hidrelé-
trica, conhecida como Foz 
do Areia, que tem uma ca-
pacidade instalada de 1,67 
gigawatt.

Em documento visto pela 
Reuters, no qual pede aval da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) para 
qualificar o projeto como 
prioritário, permitindo o uso 
de debêntures incentivadas, 
a Copel disse que prevê re-
alizar a transação “até junho 
de 2019”.

A empresa também apre-
senta perspectiva de concluir 
até 2021 a modernização, 
que já começou.

Segundo a fonte, os inves-
timentos previstos no em-
preendimento são de cerca 

de R$ 150 milhões. A Copel 
não respondeu pedidos de 
comentário sobre a captação 
e nem sobre a modernização 
da usina.  “Mais ou menos 
60 por cento já foi realiza-
do”, disse.

A usina Foz do Areia ini-
ciou operação comercial em 
1980 e tem contrato de con-
cessão até 2023.

No documento à Aneel, 
a Copel disse que vai tro-
car rotores e outros equipa-
mentos e sistemas que estão 
no final de vida útil, o que 
deve possibilitar “maior 
rendimento” e “aumento 
da garantia física”, que é 
o montante de energia que 
uma usina pode negociar 
no mercado elétrico.

Pagamento de empréstimos pela CCEE reduzirá tarifa de energia
A amortização de emprés-

timos contraídos em 2014 
pela Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica 
(CCEE) junto a oito bancos 
pode representar um im-
pacto de redução média de 
3,7% nas tarifas de energia 
que serão pagas em 2019 
pelo consumidor brasileiro; 
e de 1,2% em 2020. Esses 
empréstimos foram feitos 
visando compensar as con-
cessionárias de energia pelos 
prejuízos causados pela crise 
hídrica no setor.

Conforme informou a 
agência Brasil, a redução, 
anunciada nesta quarta-fei-
ra, em Brasília, pela Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), foi possí-
vel a partir de negociações 
feitas desde novembro do 

ano passado, entre Câma-
ra de Comercialização de 
Energia Elétrica, Minis-
tério de Minas e Energia, 
Aneel e um pool de oito 
bancos. Os recursos a se-
rem usados fazem parte de 
um fundo criado para com-
pensar eventuais atrasos ou 
calotes que poderiam ser 
praticados pelas concessio-
nárias.

Segundo o diretor-geral da 
Aneel, Andre Pepitone, R$ 
6,4 bilhões serão retirados 
da tarifa de energia paga pe-
los consumidores em 2019; 
e outros R$ 2 bilhões sairão 
da tarifa em 2020 – valores 
que serão considerados para 
a definição do preço final 
das tarifas. “A materializa-
ção dessa decisão irá reper-
cutir no processo tarifário de 

cada distribuidora de energia 
em seu aniversário contratu-
al, ou seja, na data de reajus-
te de cada distribuidora de 
energia”, ressaltou.

“Esse empréstimo, feito 
em 2014, seria amortizado 
até abril de 2020. Diante de 
condições administrativas 
identificadas, conseguimos 
antecipar a quitação desse 
empréstimo a partir de se-
tembro de 2019. Essa qui-
tação antecipada nos leva a 
uma atenuação da tarifa em 
3,7% em 2019, e de 1,2% em 
2020”, explicou Pepitone.

Com a quitação antecipa-
da da chamada Conta ACR 
– mecanismo de repasse de 
recursos às distribuidoras 
para a cobertura dos custos 
com exposição involuntária 
no mercado de curto prazo e 

o despacho de termelétricas 
entre fevereiro e dezembro 
de 2014 – será possível reti-
rar R$ 8,4 bilhões das contas 
de luz até 2020.

Importância da CCEE
A CCEE é uma entida-

de sem fins lucrativos que 
tem um papel importante no 
mercado livre de energia. 
É responsável pela conta-
bilidade das operações de 
compra e venda de energia, 
apurando mensalmente as 
diferenças entre os montan-
tes contratados e os montan-
tes efetivamente gerados ou 
consumidos pelos agentes 
de mercado. A CCEE tam-
bém determina os débitos e 
créditos desses agentes com 
base nas diferenças apura-
das, realizando a liquidação 
financeira das operações. 

China fomenta indústria  
de hidrogênio para autos

Muitas companhias chi-
nesas têm se dedicado 
ativamente a fomentar a 
estrutura da indústria de hi-
drogênio, noticiou o jornal 
China Daily nesta quarta-
feira. 

O governo vem intensifi-
cando os esforços para pro-
mover essa indústria, com o 
desenvolvimento de postos 
de hidrogênio para veículos 
de nova energia sendo inclu-
so em um relatório de traba-
lho do governo divulgado 
recentemente.

Energia limpa

A energia de hidrogênio 
é “absolutamente limpa”, 
tendo em vista que a água 
é o único subproduto dela 
na produção e consumo. A 
China Petroleum and Che-
mical Corp. (Sinopec) vai 
elaborar continuamente 
planos na indústria de hi-
drogênio, com pesquisas 

sobre células de combustí-
vel de hidrogênio já sendo 
realizadas, informou agên-
cia Xinhua.

A Great Wall Motor, uma 
das maiores fabricantes de 
SUV e caminhonete, inves-
tiu mais de 1 bilhão de iua-
nes (US$149 milhões) em 
pesquisa e desenvolvimen-
to de energia de hidrogênio 
e de veículos de célula de 
combustível.

Analistas acreditam que 
a China conta com um 
potencial substancial em 
energia de hidrogênio e que 
o desenvolvimento dessa 
indústria no país também 
está em conformidade com 
a estratégia internacional 
sobre a transmissão ener-
gética. 

A China já tem 1.200 veí-
culos de célula de combustí-
vel nas ruas e estabeleceu a 
meta de produzir 5.000 até 
2020, 50 mil até 2025 e 1 
milhão até 2030.

Walt Disney adquire 
produtos da Twenty-
First Century Fox

A Walt Disney fe-
chou contrato de US$ 
71 bilhões de aquisição 
de ativos de televisão 
e filmes da Twenty-
First Century Fox nesta 
quarta-feira, dando ao 
seu serviço de streaming 
uma série de conteúdos 
populares na Netflix. 

O acordo expandirá 
o portfólio da Disney de 
alguns dos personagens 
mais populares do mun-
do, unindo Mickey Mou-
se, Luke Skywalker e os 
super-heróis da Marvel 
com as franquias X-
Men, “Avatar” e “Os 
Simpsons” da Fox. O 

serviço de streaming, 
Disney+, visa a compen-
sar a perda contínua de 
assinantes da ESPN e 
de outras redes de TV à 
cabo.

A conclusão do acordo 
com a Fox chega quase 
um ano depois que a Dis-
ney venceu uma guerra 
de lances contra a empre-
sa de TV a cabo Comcast 
pelos ativos. 

A nova empresa de mí-
dia, que abrigará ativos 
como o Fox News Chan-
nel e a Fox Broadcast Ne-
twork, deve gerar cerca 
de US$ 10 bilhões em re-
ceita anual.
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LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. 
CNPJ/MF nº 60.869.336/0001-17 - NIRE 33.300.32002-4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/12/2018
1. Data, hora e local: Em 31/12/2018, às 10h, na sede social da Lafar-
geHolcim (Brasil) S.A. (“Cia.”), na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 1.501 e 
1.502, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalida-
des de convocação tendo em vista a presença de acionistas representando
a totalidade do capital social, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Enrico Zito, Presidente; e Francine Bolutavicius,
Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a eleição de novos mem-
bros para compor a Diretoria da Cia.; (ii) reformar e consolidar o Estatuto
Social para refletir a alteração do item (i) acima. 5. Deliberações: Os acio-
nistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições,
deliberaram o que segue: (i) Foi aprovada a lavratura da presente Ata na
forma de sumário, assim como a sua publicação com a omissão das assi-
naturas dos acionistas presentes, nos termos do Art. 130, §§1º e 2º da Lei
das S.A. (ii) Primeiramente, o Sr. Presidente da mesa informou que os Srs.
João Ricardo de Siqueira Cavalcanti e Sérgio de Carvalho Maurício
deixarão seus cargos de Diretor de Recursos Humanos e Diretor Comercial, 
por eles respectivamente ocupados, em função de outros compromissos.
Isto posto, o Sr. Presidente da mesa e os demais presentes solicitaram a
consignação em ata dos sinceros agradecimentos pelos relevantes traba-
lhos por eles realizados como administradores da Cia., dando-lhes, a Cia.,
quitação pelos atos de administração por eles praticados enquanto mem-
bros da Diretoria. (iii) Ato contínuo, os acionistas aprovaram a eleição da
Sra. Juliana Cassilha Andrigueto Sitta, brasileira, casada, empresária,
RG nº 1.452.631- SSP/DF e CPF/MF 778.833.141-49, para o cargo de Di-
retora de Recursos Humanos, Sustentabilidade & Comunicação, e do Sr.
Norberto German Ledea, argentino, casado, empresário, passaporte nº
AAC294972, RG RNM nº V840477S, CPF/MF nº 235.710.798-76, para o
cargo de Diretor Comercial, ambos com mandato unificado que se encerra-
rá juntamente com o mandato dos demais Diretores da Cia., até 16.03.2019. 
(iv) Os Diretores ora eleitos declararam, em termo próprio, que não estão
incursos em nenhum dos crimes previstos na Lei das S.A., assim como não
estão impedidos de ocupar os cargos para os quais foram eleitos, fican-
do desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devi-
damente empossados em seus cargos mediante assinatura do respectivo
Termo de Posse no livro próprio. (v) Desta forma, a Diretoria da Sociedade
ficará composta, a partir da presente data, pelos seguintes membros, com
mandato até 16.03.2019: Sr. Enrico Zito, brasileiro, casado, empresário,
RG nº 4.507.926-2, CPF 090.356.638-96, na qualidade de Diretor Presiden-
te; Sr. Esteban Guillermo Garcia Garcia, argentino, casado, empresário,
passaporte nº AAC619065, emitido pela República da Argentina, CPF/MF
nº 705.730.141-32, na qualidade de Diretor Financeiro; Sr. Norberto Ger-
man Ledea, argentino, casado, empresário, passaporte nº AAC294972, RG 
RNM nº V840477S, CPF/MF nº 235.710.798-76, na qualidade de Diretor
Comercial; Sra. Juliana Cassilha Andrigueto Sitta, brasileira, casada, em-
presária, RG nº 1.452.631- SSP/DF e CPF/MF nº 778.833.141-49, na quali-
dade de Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade & Comunicação;
Sr. Bruno Carlos Amaro da Costa Baptista, brasileiro, casado, empresá-
rio, RG nº 10075995-0- IFP/RJ e CPF/MF nº 051.555.357-35, na qualida-
de de Diretor de Logística e Suprimentos; e Sr. Adrianno Romulo Leite
Arantes, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.183.363- SSP/ES e CPF/
MF nº 046.129.137-10, na qualidade de Diretor Industrial, todos residentes
e domiciliados no Brasil, com endereço comercial na Av. Almirante Barroso,
nº 52, salas 1.501 e 1.502, Centro/RJ. (vi) Em consequência da deliberação
acima, o Art. 10 do Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 10: A administração da Sociedade caberá a uma Diretoria
composta por, no mínimo 2 e no máximo de 8 membros, quais sejam: 1
Diretor Presidente; 1 Diretor Financeiro; 1 Diretor de Recursos Humanos,
Sustentabilidade & Comunicação; 1 Diretor Comercial; 1 Diretor Industrial;
1 Diretor de Logística e Suprimentos.” (vii) Em razão das deliberações apro-
vadas, os acionistas aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto Social 
da Cia., o qual passa a fazer parte integrante da presente ata, como Anexo I, 
independentemente de transcrição. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por
todos os presentes. Mesa: Enrico Zito - Presidente; Francine Bolutavicius
- Secretária. Assinaturas acionistas: Holcim Investments (Spain) SL; Holder-
fin B.V.; p.p. Enrico Zito. RJ, 31/12/2018. Enrico Zito - Presidente; Francine
Bolutavicius - Secretária. Jucerja em 28/01/2019 sob o nº 3496942. Bernar-
do F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PROGNUM INFORMÁTICA S/A
CNPJ 36.153.963/0001-72 - NIRE 33300028919

Aos Doze dias de Março de Dois mil e Dezenove, às 09:00 horas, reuniram-se 
em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), nesta cidade de 
Niterói, à Rua Quinze de Novembro, 90 sala 1401, como autoriza o parágrafo 
único do artigo 131 da Lei 6404/76, acionistas de PROGNUM INFORMÁTICA 
S.A. representando a totalidade do Capital Social, segundo a lista de presença 
subscrita, razão pela qual foi dispensada a publicação dos editais de convoca-
ção, conforme parágrafo 4º do artigo 133 da Lei 6404/76. Assumiu a presidên-
cia o Dr. SERGIO DA VENDA VIEIRA, Diretor-Presidente, que para secretário 
convidou a mim MARCUS MARQUES DA ROCHA, dando assim por instalada 
a Assembléia, com a pauta que se segue: a) Aprovação das contas da adminis-
tração e demonstrações financeiras do Exercício de 2018; b) Destinação do lu-
cro líquido do Exercício de 2018 e; c)Eleição da diretoria e fixação de prazos de 
mandato e dos respectivos honorários; Prosseguindo, após leitura do relatório 
da diretoria e das Demonstrações Financeiras, iniciou-se a discussão sobre 
os itens a) e b) da pauta, sendo facultada a palavra a quem quisesse fazer uso 
dela. O sr. Presidente informou que as Demonstrações Financeiras da socie-
dade foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal 
Monitor Mercantil em 08 de Março de 2019, de acordo com o art. 294 da Lei 
6.404/76, com redação dada pela lei 10.303/2001. Não havendo impugnação, 
foram aprovadas, por unanimidade, as contas da Administração, refletidas nas 
Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018, bem como a destinação do 
lucro líquido do Exercício de 2018, no montante de R$4.472.160,33 (Quatro 
Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Sessenta Reais e Trinta 
e Três Centavos).Foram ainda destinados o valor de R$88.000,00 (Oitenta e 
Oito Mil Reais) da Reserva Legal para Reserva de Lucros, assim totalizando 
o valor da Reserva Legal os 20% (vinte por cento) do Capital Social, ou seja
R$112.000,00 (Cento e Doze Mil Reais),de acordo com o artigo 193 da Lei
6404/76.Da Reserva de Lucros em 31/12/2017 e do lucro líquido do Exercício,
foram distribuídos aos sócios durante o ano o total de R$4.270.000,00 (Quatro
Milhões e Duzentos e Setenta Mil Reais), permanecendo na conta Reserva de 
Lucros o saldo de R$1.388.605,30 (Hum Milhão, Trezentos e Oitenta e Oito
Mil, Seiscentos e Cinco Reais, e Trinta Centavos). Fica a Diretoria autorizada 
a distribuir aos acionistas, durante o Exercício de 2019, a totalidade desse
saldo, a título de dividendos, bem como a levantar balancetes mensais durante
o mesmo Exercício e distribuir os lucros neles apurados. Dando continuida-
de, a Assembléia apreciou o item c) da pauta, relativo à eleição da Diretoria,
sendo eleitos todos para o mandato de 3 (três anos): para o cargo de Diretor-
-Presidente o Dr. SERGIO DA VENDA VIEIRA, brasileiro, solteiro, analista de 
sistemas, portador da carteira de identidade nº 05458229-1, expedida pelo
Detran/RJ e inscrito no CPF-MF sob o nº 832.091.747-68, domiciliado no Rio
de Janeiro - RJ, onde reside à Av. Sernambetiba, nº 5200, Bloco 2, Apto. 502
– Barra da Tijuca, para o cargo de Diretor-Técnico o Dr. MARCUS MARQUES
DA ROCHA, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da carteira de
identidade nº 07023682-3, expedida pelo IFP, e inscrito no CPF-MF sob o
nº 709.992.527-04, domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, onde reside à Av. Ser-
nambetiba nº 3360, Bloco 3, Apto. 1201, Barra da Tijuca, e para o cargo de
Diretor sem designação especial o Dr. ONÉSIMO ISMAEL TOLOI, brasileiro,
casado, Financiário, portador da carteira de identidade nº 6.538.799 expedida
pela Secretaria de Seguraça Pública do Estado de São de Paulo, e inscrito no 
CPF-MF sob o nº 565.710.548-68, domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, onde
reside à Av. Das Acácias, 150 Bloco 01 Apto 1104 – Barra da Tijuca, todos
com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Dando prossegui-
mento, foi aprovada a remuneração mensal da Diretoria para até R$50.000,00
(Cinquenta Mil Reais). Nada mais havendo a discutir, foi lavrada e lida a pre-
sente Ata com aprovação unânime. Assinam como Presidente Sergio da Ven-
da Vieira, e como Secretário Marcus Marques da Rocha. Jucerja nº 3549473,
em 18/03/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CRUZADA DO MENOR
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores associados da Cruzada do Menor a participar da 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 10 de abril de 
2019, às 9:30hs em primeira convocação e às 10:00hs em segunda e última 
convocação, na Avenida Vieira Souto, 620 – salão de festas para deliberar 
sobre: : 1 – Relatório das Demonstrações Financeiras do ano de 2017; 
2 – Prestação de contas de 2018; 3 – Eleição de Diretoria; e 4 – Assuntos 
Gerais.  Rio de Janeiro, 20 de março de 2019 – Lia Carvalho - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Denise de Araujo 
Capiberibe - Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional da Leopol-
dina, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Rua Filomena Nunes, 1071 sala:508 CEP: 21021-380 - 
Olaria - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3626-4272/4271 e-mail: leo03vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Execução de Título Extrajudicial 
- CPC - Execução de título extrajudicial, de nº 0002353-53.2006.8.19.0210 
(2006.210.002323-9), movida por ADMINISTRADORA IRMÃOS DE LUCA 
LTDA; GIOSUE DE LUCA em face de ARMSTRONG VIGILÂNCIA E SE-
GURANÇA LTDA; IRENILDO OLIVEIRA SILVA; JÚLIO ALVES SIMÕES 
FILHO; ANGELA VITÓRIA DE OLIVEIRA SIMÕES, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu ARMSTRONG VIGILÂNCIA E SE-
GURANÇA LTDA; IRENILDO OLIVEIRA SILVA; JÚLIO ALVES SIMÕES FI-
LHO; ANGELA VITÓRIA DE OLIVEIRA SIMÕES, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador espe-
cial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
SEIS DE NOVEMBRO DE 2018. Eu, __ Fatima Ferreira Cerqueira - Ana-
lista Judiciário - Matr. 01/16452, digitei. E eu,  __ Eliane Cassia Souza da 
Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/14547, o subscrevo.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da AGE. Data, Horário e Local: 28/02/19, às 20h, na sede 
social da Cia., localizada na Praia de Botafogo, 300, salas 501 e 701, Bo-
tafogo, RJ/RJ. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo 
Luis Gay-Ger - Secretário. Convocação e Presença: Presentes os acio-
nistas que representam a totalidade do capital social da Cia., em razão do 
que fica dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 
6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros 
sobre capital próprio. Deliberações Aprovadas: Conforme recomendação 
do Conselho de Administração, os acionistas aprovam por unanimidade de 
votos a distribuição de juros sobre capital próprio (2ª parcela) no montante 
de R$ 50 milhões a ser registrado nas demonstrações financeiras de feve-
reiro 2019 e a ser pago em ou antes de 31/12/19. Encerramento: Oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo 
necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Repsol S.A., Repsol 
Exploración S.A., Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blan-
co, Hu Xinmiao, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Car-
los de Vicente Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, 
Guillermo Llopis García e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 28/02/19. 
Secretário da Mesa: Pablo Luis Gay-Ger. Jucerja nº 3549392 em 18/03/19.

SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS
CNPJ: 44.019.198/0001-20 - NIRE: 33.3.0027025-6

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas de SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE 
SEGUROS para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
em 29 de março de 2019, às 10:00 horas, em 1ª convocação, na sede social 
na Av. Rio Branco, nº 245, 29º andar, Centro, nesta Capital, CEP 20040-009, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão 
e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, compreendendo o Relatório da Administração, 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, cujas cópias 
e documentos se encontram na sede da sociedade à disposição dos 
acionistas; b) Deliberação e destinação do resultado do exercício. Rio de 
Janeiro, 19 de março de 2019. Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão 
- Diretor Presidente.

Mercado financeiro é movido pela emoção e expectativa 
A reforma da 
Previdência vai 
demorar e passará 
por etapas

A semana começou mos-
trando o otimismo do merca-
do financeiro. Em São Paulo, 
o Ibovespa, principal indica-
dor da bolsa paulista, a B3, 
bateu recorde e encostou em 
100 mil pontos, na segunda-
feira. Mas o mercado quer 
mais volume de negócios, e 
segue aguardando decisões 
mais contundentes para a 
retomada dos investimentos 
e aumento da confiança do 
investidor.

No panorama de expecta-
tiva, a reforma da previdên-
cia é um atalho importante 
para que isso aconteça. “O 
interesse dos investidores 
estrangeiros e nacionais au-
mentará na medida em que 

haja mais clareza no am-
biente econômico”, têm afir-
mado analistas do mercado 
financeiro.             

A expectativa do governo 
é de que a reforma da previ-
dência seja aprovada entre o 
final deste semestre e o iní-
cio do próximo. Com essa 
solução fiscal, o país poderá 
atrair mais investimentos, 
gerar mais emprego, renda 
e entrar em uma rota mais 
sustentável, defende o go-
verno e outros simpatizantes 
da reforma. Esta semana o 
mercado financeiro viveu a 
expectativa da apresentação 
do projeto de reforma da 
previdência das Forças Ar-
madas, que foi entregue nes-
ta quarta-feira ao Congresso 
Nacional.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão afirmou que o 
projeto de reforma da Pre-
vidência das Forças Arma-
das “atinge o objetivo, que 
é tornar superavitário o sis-
tema de proteção social dos 
militares”. “Hoje, de acordo 

com dados coletados, ele é 
deficitário. Então, ele passa-
rá a ser superavitário”, disse 
Mourão, em rápida declara-
ção para a imprensa.

Na terça-feira, Mourão, 
declarou que o governo es-
tima economizar em torno 
de R$ 13 bilhões nos pró-
ximos 10 anos com a re-
forma das aposentadorias e 
pensões dos militares. Esse 
montante já incluiria a re-
estruturação das carreiras 
militares, o que abrangerá 
medidas como aumento de 
gratificações. “Sem essa 
reestruturação, a economia 
prevista era de R$ 92,3 
bilhões nos próximos 10 
anos”, afirmou Mourão.

Para falar do impacto da 
reforma da previdência no 
ambiente financeiro, o ana-
lista de investimentos Rodri-
go Cohen conversou com o 
MONITOR MERCANTIL. 
Ele é graduado em Enge-
nharia Elétrica/Computação 
com pós-graduação pelo Ins-
tituto Coppead/UFRJ.

Esta semana os investi-
dores aguardavam a en-
trega da proposta de previ-
dência dos militares. Qual 
a sua expectativa em rela-
ção a essa reforma?

- Acho que essa proposta 
será aprovada. O Iboves-
pa antecipou isso chegando 
a quase 100 mil pontos na 
segunda-feira. Sei que as 
pessoas temem que o go-
verno possa conceder mais 
benefícios aos militares que 
a própria reforma estipulou, 
mas isso acontece devido ao 
viés militarista do Bolsona-
ro. Benefícios a mais geraria 
uma despesa extra acima de 
R$ 92 bilhões.    

Qual seria o cenário ide-
al para o investidor, uma 
vez que que a previdência 
dos militares terá um im-
pacto bem menor compa-
rando com as mudanças 
que terão os servidores pú-
blicos?

- Não existe cenário ideal. 
Mas se a gente achar que um 
lado perderá mais que outro 

–público x militares –isso 
acaba atrapalhando qual-
quer tipo de investimento no 
mercado. O principal aqui 
é a reforma da previdência. 
Independentemente de qual-
quer viés, a reforma irá tra-
zer benefícios para a bolsa, 
pois atrairá maior volume 
de investimento externo. A 
confiança do investidor au-
mentará. É isso que vai fazer 
a bolsa crescer.        

Como a bolsa deverá se 
comportar nos próximos 
meses considerando que o 
projeto do governo refe-
rente a previdência como 
um todo precisa ainda pas-
sar por alguns crivos até se 
tornar uma realidade?

- O mercado se move 
pela emoção e expectativa. 
Acredito que por mais que 
a reforma da Previdência 
demore, ela passará por eta-
pas. Cada etapa que evoluir 
haverá mais crescimento e 
confiança no Brasil, e na 
bolsa. Aí começará o círculo 
virtuoso em que o investidor 

terá mais confiança e colo-
cará mais dinheiro, gerando 
emprego e lucro. Isso já era 
para ter sido feito desde o 
governo Temer.       

Qual a tendência do in-
vestidor estrangeiro diante 
desse quadro de incertezas 
no campo econômico do 
país?

- Incerteza existe em 
tudo na vida. Não só em re-
lação a economia. Então a 
gente não sabe 100% o que 
pode acontecer. Na minha 
visão, se você fizer uma 
comparação com os EUA, a 
maior economia do mundo, 
e uma das mais sólidas, até 
quatro meses atrás havia a 
expectativa de aumento dos 
juros lá e isso atrapalharia 
um país emergente como 
o Brasil, mas então veio 
um indicador negativo de 
emprego. Depois a Europa 
mostrou possível recessão, 
principalmente na Itália. 
Tem o Brexit cambalean-
do. Já no Brasil, temos uma 
boa expectativa.      

Com juros de 2,31% ao ano, Brasil está em 7º entre os maiores 
92,5% dos países 
mantiveram o 
mesmo patamar 
de juros reais  
em março

O Brasil continua 
tendo juros altíssimos. 
“Sem alterações de 
posição nos cenários 
prospectivos”. Assim 
foi interpretada pela 
Infinity Asset - empre-
sa de gestão e alocação 
em fundos de investi-
mentos - a 7ª posição 
ocupada pelo Brasil no 
Ranking Mundial de 
Juros Reais (com a taxa 
de 2,3% ao ano). O le-
vantamento, que é feito 
pela empresa, mostra 

que 92,5% dos países 
optaram por manter 
os juros em março, en-
quanto 7,5% pelo cor-
te. Entre 168 países, 
84,5% mantiveram os 
juros, enquanto 9,5% 
optaram pelo corte e 
6% elevaram as taxas. 
Em termos nominais, o 
Brasil fica na 6ª colo-
cação, acima da Índia, 
após recente corte. 

Perguntado qual o 
impacto dessa posição 
do Brasil analisando do 
ponto de vista do inves-
tidor estrangeiro, Jason 
Vieira, economista-chefe 
da Infinity Asset, expli-
cou ao MONITOR MER-
CANTIL que sem grau 
de investimento, tal po-
sição não altera muito o 
apetite do investidor es-
trangeiro pelo país, em 
vista ao cenário atual. “A 

expectativa fica mesmo 
pelas reformas de cará-
ter fiscal, em especial da 
previdência e o retorno 
dos investidores pode ser 
consideravelmente maior 
por este evento do que 
por um eventual upgrade 
das agências”, ressaltou 
o economista.

Segundo Jason, a ex-
pectativa de o Brasil dei-
xar de ocupar essa posição 
é baixa. “Estamos num 
grupo de países emergen-
tes que possuem taxas no-
minais semelhantes e in-
flação também na mesma 
linha. Somente dois even-
tos podem alterar nossa 
posição: uma elevação 
das expectativas de infla-
ção futura, sem reação do 
Banco Central (muito difí-
cil) ou uma queda abrupta 
da taxa, em níveis superio-
res a 50 bp”, explicou.

Ranking

O Ranking Mundial de 
Juros Reais é uma compi-
lação matemática e esta-
tística e os seus resultados 
tão somente exprimem a 
realidade da situação de 
política monetária e de in-
flação dos países nele ex-
pressos. O ranking é feito 
há 12 anos. 

A Infinity Asset adotou 
a taxa de juros referen-
cial do dia da elaboração 
do ranking como o Swap 
DI Pré de 1 Ano exata-
mente por explicitar uma 
taxa “a mercado”, ou 
seja, um referencial do 
que serias juros dados ou 
tomados numa operação 
real e não o referencial 
das taxas nominais apli-
cadas pela Selic. 

“Outro fator impor-
tante foi a utilização do 

mesmo fator e prazo equi-
valente nos outros países 
analisados, com a taxa de 
Swap referencial para o 
período e a inflação pro-
jetada para os 12 meses 
consecutivos, como refe-
rencial o último dado for-
necido pelas autoridades 
econômicas de cada país. 
Deste modo, abandona-
mos quaisquer referências 
às taxas Ex-Post, focando 
somente nas Ex-Ante”, ex-
plicou a gestora.

 “A média de juros 
reais está positiva em 
0,36% aa, pelo critério 
do ranking. Reforça-
mos nossa projeção de 
manutenção em vista 
à sinalização do Banco 
Central em seus comu-
nicados e dado a eleva-
da abertura do hiato do 
produto, demandando 
uma política estimulati-

va e dúvidas quanto aos 
efeitos das reformas nos 
índices de confiança de 
investidores e consumi-
dores”, disse a Infinity 
Asset.

Segundo a gestora, a 
sinalização de um movi-
mento global de reversão 
de políticas de afrouxa-
mento monetário e de alívio 
quantitativo, perdeu força, 
com o cenário mais dovish 
emitido pelo Fed e pela re-
cuperação ainda lenta de 
economias centrais. “Para 
finalizarmos os cenários 
prospectivos, utilizamos 
a taxa exata do momento 
da confecção do ranking 
como referencial central e 
as máximas e mínimas dos 
quatorze dias da reunião do 
COPOM, utilizando como 
perspectivas de cortes mais 
ou menos acentuados na 
Selic”, explicou. 


