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FMI reduz previsão de 
crescimento da economia 
brasileira para 2,1%
Órgão volta a propor 
investimento em 
infraestrutura 

O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) rebaixou nesta terça-
feira a sua projeção de crescimento 
da economia do Brasil para 2019 
de 2,5% para 2,1%, principalmente 
por causa do desequilíbrio fiscal. 
Porém, o FMI melhorou sua previ-
são para 2020, que passou de 2,2% 
no relatório de janeiro para 2,5% 
no relatório atual, o Perspectivas 
Econômicas Mundiais.

O órgão instou o governo brasi-
leiro a “proteger programas sociais 
vitais para os vulneráveis”. A insti-
tuição comandada pela economista 
francesa Christine Lagarde reco-
mendou ainda às autoridades brasi-
leiras que elevem os esforços para 
melhorar a infraestrutura e a “efici-

ência da intermediação financeira” 
para impulsionar as perspectivas de 
crescimento de médio prazo.

Em relação ao comportamento 
da economia global o FMI rebai-
xou mais uma vez sua previsão de 
crescimento da economia global, 
para 3,3% em 2019, ou 0,2 ponto 
percentual menos que em janeiro 
e 0,4 menos que em outubro pas-
sado, devido às tensões comerciais 
entre os Estados Unidos e a Chi-
na, a uma queda na confiança dos 
empresários, à piora de condições 
financeiras e à insegurança política 
em muitos países.

Em janeiro, o FMI já havia re-
baixado sua previsão para 2019, 
também em 0,2 ponto percentual. A 
previsão para 2020 é de crescimen-
to de 3,6% e permanece inalterada. 
A previsão mundial é fortemente 
influenciada pelo desempenho da 
economia dos Estados Unidos, que 
deverá crescer 2,3% em 2019, ou 
0,2 ponto percentual menos do que 
o previsto três meses atrás.

Já o Produto Interno Bruto (PIB) 
da zona do euro crescerá 1,3%, 
frente à alta de 1,8% em 2018, se-
gundo as previsões do FMI, que em 
janeiro esperava uma alta de 1,6% 
para 2019. A queda se explica pela 
situação econômica de dois pesos 
pesados da região: a Alemanha, 
cujo crescimento deve desacelerar 
para 0,8%, e a Itália, para 0,1%, 
ambos 0,5 ponto percentual menos 
que na previsão de janeiro. A Fran-
ça (previsão de alta do PIB de 1,3% 
em 2019, ou 0,2 ponto a menos que 
em janeiro) se viu afetada pelo mo-
vimento dos “coletes amarelos”, 
que perturbaram sua economia no 
fim de 2018.

A economia da China continu-
ará seu ritmo de progressiva mo-
deração com um crescimento de 
6,3% em 2019 e de 6,1% em 2020, 
causados pelo “necessário ajuste” 
para controlar a dívida e os efeitos 
das tarifas impostas pelos Estados 
Unidos. Em 2018, a segunda maior 
economia do mundo cresceu 6,6%.

Marcelo Casal Junior/ABr

Prêmio Nobel diz que 
Brasil deve investir em 
jovens pesquisadores

O vencedor do prêmio Nobel de 
Química em 2016, Fraser Stoddart, 
77 anos, disse nesta terça-feira que 
o país poderia ter um “grande im-
pulso” se investisse na criatividade 
latente dos jovens pesquisadores 
brasileiros. Em entrevista, após 
uma palestra aberta ao público na 
Universidade de Brasília (UnB), 
Stoddart afirmou que essa decisão 
política poderia renovar “em 10 a 
20 anos” modelos da indústria e 
oportunidades em diversas áreas.

“Os políticos não deveriam pen-
sar que é um gasto, mas um inves-
timento em jovens brasileiros. Se-
riam novas indústrias, novas opor-
tunidades em todas as áreas. Seria 
um grande impulso”, disse. Para o 
químico norte-americano, a China 
deveria servir como modelo para o 
Brasil nesse aspecto. Segundo ele, 
em breve a China vai assumir a li-
derança global da ciência e tecno-
logia.

“No governo chinês, os próprios 
líderes já são cientistas e tecnólo-
gos, têm o compromisso de manter 
uma boa quantidade de recursos 
(na área), o que oferece condições 
para que os jovens chineses vão aos 
Estados Unidos e à Europa fazer 
doutorado, e depois retornar para a 
China, para, quem sabe, fazer um 
pós-doc. A maioria volta para a 
China”, exemplificou.

Diante de alunos de diversos 
cursos superiores, reunidos em 
um auditório da Universidade de 
Brasília (UnB), Stoddart reco-
mendou que os jovens busquem 
ambientes “onde tenham liberda-
de para expressar sua criativida-
de”. O químico norte-americano, 
reconhecido pelo trabalho com 
nanoestruturas mecânicas, rece-
beu o título de Doutor Honoris 
Causa da UnB.

Naturalizado americano, Sto-
ddart ganhou o Nobel há três anos, 
ao lado do francês Jean-Pierre 
Sauvage e do holandês Bernard 
Feringa, pelo desenvolvimento de 
máquinas moleculares. O estudo 
pioneiro na área permite controlar 
movimentos que as células reali-
zam para realizar tarefas com a adi-
ção de energia.

O trabalho pode contribuir para 
a nanotecnologia, sendo utilizado, 
por exemplo, em materiais com 
capacidade de autoreparação por 
meio de estímulos externos. A in-
dústria japonesa tem utilizado a 
criação em revestimentos traseiros 
de smartphones para que, no caso 
de um arranhão, o movimento con-
trolado das moléculas preencham 
os espaços reconstruindo a super-
fície. Stoddart também acredita em 
inúmeras aplicações na química e 
na ciência da saúde.

FGV indica piora no mercado  
de trabalho no mês de março

Os dois indicadores da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) que 
buscam analisar o mercado de tra-
balho apresentaram piora na passa-
gem de fevereiro para março. O In-
dicador Antecedente de Emprego 
(Iaemp) da FGV recuou 5,8 pon-
tos, para 93,5 pontos em uma es-
cala de zero a 200 pontos, o menor 
patamar desde outubro de 2018.

O Iaemp busca antecipar ten-
dências do mercado de trabalho é 
calculado com base em entrevis-
tas com empresários da indústria 
e dos serviços e com consumi-
dores. Segundo o economista da 

FGV Rodolpho Tobler, o resul-
tado mostra que os empresários 
estão mais cautelosos após um 
período de aumento do otimismo.

O Indicador Coincidente de De-
semprego (ICD), calculado com 
base na opinião dos consumidores 
sobre o mercado de trabalho atual, 
piorou 2 pontos em março. O indi-
cador subiu para 94,1 pontos, em 
uma escala de zero a 200 pontos 
em que quanto maior a pontuação 
pior é a avaliação. Para Tobler, o 
ICD, em patamar elevado, retrata 
a situação difícil do mercado de 
trabalho.

Iedi aponta fraca tendência 
de varejo restrito

Reforma da Previdência pode 
desempregar mais 500 mil pessoas

Passado o impulso das promo-
ções do último mês de novembro, o 
varejo vem apresentando um cres-
cimento fraco, fazendo do início de 
2019 um período morno não apenas 
para a indústria, mas também para 
o comércio. Além disso, o dinamis-
mo recente se mostra concentrado 
em poucos ramos varejistas. Em 
fevereiro, por exemplo, suas ven-
das reais ficaram estagnadas (0%) 
frente a janeiro, já descontados os 
efeitos sazonais, e recuaram -0,8% 
em seu conceito ampliado, isto é, 
consideradas as vendas de veículos, 
autopeças e material de construção.

Frente ao mesmo período do 
ano anterior, um efeito calendário 
contribuiu para que os resultados 

de fev/19 fossem os mais robustos 
para este mês desde 2014. As altas 
chegaram a +3,9% no conceito res-
trito e +7,7% no conceito ampliado. 

Já as medidas de tendência de 
mais de longo prazo não deixam 
dúvida a respeito da moderação 
dos resultados que vem ocorrendo 
desde 2018 e adentra 2019. As ven-
das reais do varejo ampliado, que 
chegaram a acumular alta de +7% 
em doze meses até abr/18, frente ao 
mesmo período do ano anterior, so-
freram inflexão e agora em fev/19 
registraram +4,9%. Nesta mesma 
comparação, o varejo restrito saiu 
de +3,8% em mar/18 para +2,3% 
em fev/19.
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Num país desigual como o Bra-
sil, os benefícios da Previdência 
pagos aos trabalhadores rurais, ido-
sos e aos carentes ajudam a susten-
tar famílias inteiras e são o esteio 
da economia de milhares de peque-
nas cidades brasileiras. A reforma 
da Previdência 2019 proposta pelo 
governo de Jair Bolsonaro, no en-
tanto, ignora isso e pode levar a um 
efeito cascata que aumentaria em 
mais meio milhão o já elevado nú-
mero de desempregados no país.

Segundo o economista Marcelo 
Manzano, a redução dos valores 
pagos pela Previdência teria efeitos 
arrasadores também para o merca-
do de trabalho. Empresários não 
pensam no médio e longo prazo 

ao apoiar reforma de Bolsonaro. 
“Cada um ponto do crescimento do 
PIB no Brasil nos últimos 20 anos 
significou crescimento entre 0,5% 
e 1,4% do mercado de trabalho. 
Como nosso país tem 90 milhões 
de ocupados, quando o PIB cresce 
1%, na pior das hipóteses (os 0,5%) 
significa a expansão de 450 mil 
empregos”, explica o economista. 
“Se o contrário acontece, ou seja, 
a redução do PIB em 1% conforme 
projetado, nosso país pode perder 
aproximadamente 450 mil ocupa-
ções por ano em decorrência do 
desmonte do sistema de proteção 
social que está em vigor no país 
desde a Constituição de 1988”, dis-
se ele à Rede Brasil Atual. 
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Novos alvos da banca: militares, magistrados e promotores
Vivemos a guerra híbrida do 

sistema financeiro internacional 
contra a humanidade. Os argu-
mentos são envolvidos nas mais 
atraentes embalagens e se apresen-
tam sempre a favor da banca, como 
abrevio este sistema demolidor.

Pelas redes sociais foi divulgada 
a seguinte tabela de valores mé-
dios de aposentadorias, onde logo 
encontramos inconsistências, inco-
erências, além da anônima autoria. 
É o fake da banca em ação. Com 
que propósito?

Eis a tabela:
INSS: R$ 1.240,00

Por Tempo de Contribuição: R$ 1.944,67

Executivo: R$ 7.583,00

Militares: R$ 9.597,00

Ministério Público: R$ 18.053,00

Judiciário: R$ 26.302,00

Legislativo: R$ 28.547,00

O que esconde este esforço para 
o desmanche da Previdência Públi-
ca no Brasil? Esopo, na conhecida 
fábula de O Lobo e O Cordeiro, 
onde todos argumentos lógicos, ir-
refutáveis, desmentem o lobo, traz 
a seguinte moral: o tirano sempre 
encontrará pretexto para sua tira-
nia.

Enganam-se os que imaginam 
que por estarem, hoje, no governo, 
ficarão isentos da voracidade da 
banca. O discurso, a narrativa da 
banca busca no fundo das emoções, 
na ausência da racionalidade e na 
deturpação dos fatos o apoio que 
prejudicará os próprios apoiadores. 
Começa com as fatias mais fáceis, 
menos perceptíveis da voracidade 
e, por fim, devoram todo cordeiro.

Rememore, o caro leitor, as 
campanhas da banca nos anos 1990 
contra o Estado: um elefante na 
loja de louça. Primeiro, os agentes 
da banca controlam os orçamentos. 
Tiram a capacidade de ação do Es-
tado. Não lhe permitem contratar 
médicos, odontólogos, enfermei-
ros, e a prestação da saúde fica pre-
cária; não permitem contratar pro-

fessores, profissionais das diversas 
áreas, fiscais e, ao fim, o tumulto, 
as irregularidades começam a sur-
gir no Estado.

Jamais se atribui à corrupção, 
própria da banca em todo mundo, 
que obtém isenção tributária sobre 
seus lucros, vantagens fiscais para 
importar ou exportar e, ao fim, o 
perdão bilionários das dívidas, de-
ixando o Estado sem recursos.

E sem recursos, o Estado cai na 
segunda armadilha da banca: a dív-
ida. Foi assim que toda construção 
importantíssima, fundamental para 
um Estado Soberano, do Governo 
Geisel foi destruída nos governos 
seguintes.

E é assim que a maior ou das 
maiores revoluções sociais do 
Brasil contemporâneo, a previdên-
cia rural, aprovada nos governos 
Médici e Geisel (Lei Complemen-
tar 11 de 1971, decretos 71.498, de 
1972, e 75.208, de 1975) está por 
ser destruída nesta contrarreforma 
encaminhada ao Congresso Nacio-
nal.

Não são dezenas, mas cente-
nas, talvez milhares de municípios 
brasileiros que têm na Previdência 
Pública, majoritariamente oriunda 
da previdência rural, a renda que 
movimenta a vida municipal.

Depois virá a terceira parte, 
como já demonstra a tabela que 
coloquei no início deste artigo. 
Avançará pelas aposentadorias e 
pensões dos militares, dos magis-
trados e membros do Ministério 
Público.

Uma intensa propaganda pre-
cederá o encaminhamento desta 
“reforma”, “indispensável para o 
Brasil crescer” (sic). E terá apoio, 
até por vingança, de todos que já 
foram tungados pelos parlamentar-
es, pelos membros do governo que 
constarão das próximas listas.

Há quase duas décadas acom-
panho a banca. Nos primeiros es-
critos relacionava os que seriam os 
“donos do mundo”, feliz expressão 
de meu mestre e amigo, economis-
ta Marcos Coimbra. Eram nomes 

de famílias que enriqueceram por 
gerações, ora provenientes das no-
brezas europeias, ora dos “robber 
barons” (os barões ladrões) esta-
dunidenses.

Vejamos, como exemplo, o nome 
Rockefeller, criador da poderosa 
Standard Oil, cujos descendentes 
influenciaram políticas nos Estados 
Unidos da América (EUA) e in-
ternacionais. Onde estão os Rock-
efeller?

Como todos já sabem, a ban-
ca tem dois objetivos: primeiro, 
apropriar-se de todas as rendas, 
qualquer que seja a origem; e se-
gundo, promover a permanente 
concentração de renda.

Dentro deste segundo objetivo, 
que é, ao fim, autofágico, a banca 
constituiu as empresas de investi-
mentos. Assim, ao tempo que dava 
invisibilidade e, eventualmente, 
a morte financeira para alguns 
membros, possibilitava que o Zé 
Ninguém – nós, caro leitor, e nos-
sos amigos – que somos incapazes 
de aplicar um bilhão de dólares, 
pudéssemos, iludidos por falsas 
razões, contribuir para o enriqueci-
mento dos trilionários da banca.

Quantos de vocês ou seus con-
hecidos já perderam dinheiro “na 
bolsa” ou num fundo de investi-
mentos? Vocês foram enganados 
para colocar seu dinheiro nas mãos 
de intermediários da banca, cuja re-
muneração depende de quão hábeis 
foram em lhes colocar o arco-íris 
diante dos olhos. Eventuais ganhos 
são a “sorte de principiante”; só o 
continuado estudo e o acompan-
hamento dos fluxos financeiros e 
dos interesses da banca podem lhes 
proporcionar algum retorno.

Muitas pessoas sensatas, sem 
qualquer filiação política ou iden-
tificação ideológica, começam a 
questionar este tipo de democracia 
que só se volta contra o povo. O 
que está acontecendo? Por que os 
eleitos com um discurso, o mudam 
na prática legislativa ou na ação ex-
ecutiva?

Um caso atualíssimo, que 

não está nas redes midiáticas, na 
grande imprensa, nas televisões, 
nem mesmo em sites virtuais, com 
a frequência que sua importância 
exigiria, é o movimento dos coletes 
amarelos, que começou na França, 
se espalha pela Europa, chegando 
ao Haiti e países francófonos.

Tendo início há quatro meses, 
vem crescendo em manifestantes 
e apoio, como nos informa Patrícia 
Vauquier, comentarista na França 
do Duplo Expresso (duploexpresso.
com/?p=103055), malgrado toda 
repressão selvagem que o Governo 
Macron lhes impinge.

Agora Macron, um ex-emprega-
do do Banco Rothschild, colo-
cado por ardil político no governo 
francês, está buscando rotular nos 
coletes amarelos a pecha an-
tissemita. Para os que não sabem, 
há na França rigorosa lei contra 
discriminação racial. É mais uma 
das tentativas de dividir ou extin-
guir os “gilets jaunes”.

Por que esta fúria da banca? 
Porque os coletes amarelos, que 
começaram questionando impos-
tos, já estão fazendo as pessoas en-
tenderem que as comunicações de 
massa não informam, mas doutri-
nam, escamoteiam a verdade dos 
fatos, são compradas ou contrata-
das para reforçar preconceitos, in-
cutir sentimentos opostos à solidar-
iedade e à paz social.

Também, à Sergio Moro, Ma-
cron impõe a prisão administrativa. 
Não para reduzir a violência urbana 
ou a corrupção que também cam-
peia na França, mas para tolher, 
ameaçar as lideranças dos coletes 
amarelos, que já tem quatro mem-
bros de destaque presos.

Possivelmente o prezado leitor 
estará se perguntando: teria o Pedro 
levantado voo? Estaria delirando? 
Não, meu caro. Tudo está ligado à 
ideológica banca e seu projeto de 
domínio mundial, que até parece 
obra de ficção científica. Uma dis-
topia como em 1984, romance de 
George Orwell. Inclusive com a 
redução para 10% a 15% da atual 

população mundial. É um projeto 
global (globalização financeira), 
sistêmico, que ataca a industrial-
ização e todas receitas diferentes 
dos juros.

Os franceses, neste momento, 
honrando uma tradição multissec-
ular da Nação, não estão lutando 
apenas contra a elite escravagista 
nacional, mas contra a elite que 
pretende escravizar toda reduzida 
população sobrevivente.

Aqui, o que vemos, é mais uma 
investida contra o fragílimo Estado 
Brasileiro que sucessivos gover-
nantes, da banca ou sem se lhe 
impedir atuações, nos conduziram 
desde 1985. Diante desta proposta 
de “reforma” da previdência, que 
nos levará à primeira república, à 
República Velha, sou obrigado a 
concordar que não havia diferença 
entre Bolsonaro e Haddad, além do 
estilo: ambos agiriam de acordo 
com a banca.

São privatizações, alienação do 
território nacional, ausência de au-
ditoria para desmascarar a dívida 
que alimenta a banca, e outras ações 
contra os Objetivos Nacionais Per-
manentes do Brasil. Neste caso da 
privatização, da financeirização da 
Previdência: a paz social.

O Monitor Mercantil de 19 de 
fevereiro de 2019, na matéria que 
entrevista Luis Ricardo Martins, 
presidente da Associação Brasilei-
ra das Entidades Fechadas da Pre-
vidência Complementar (“Previ-
dência fechada rende 12,13% e já 
representa 13,4% do PIB”) nos in-
forma que “cerca de 144 Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-
mentar (EFPC) apresentaram su-
perávit, o maior número desde 
2012, e 78 registraram déficit”. O 
que fará o caro leitor se estiver con-
tribuindo para uma das deficitárias?

Este tema ainda merecerá novos 
desdobramentos, pois interfere em 
todas as áreas de nossas vidas.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Troca na Educação O caso Bettina e a publicidade histriônica
Que não há risco de o 

novo ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, ser 
pior que Vélez Rodríguez, 
não temos a menor dúvida. 
Mais pelo desastroso des-
empenho daquele que sai 
do que propriamente pelos 
supostos atributos daquele 
que entra. A passagem de 
Vélez por uma das pastas 
mais importantes da Es-
planada dos Ministérios foi 
patética.

Weintraub parece ter cur-
rículo consistente como 
economista e gestor finan-
ceiro. Mas, infelizmente, 
a julgar pelo que foi pub-
licado até aqui, revela-se 
igualmente assombrado pelo 
fantasma de uma “ameaça 
comunista” subvertendo 
corações e mentes de estu-
dantes brasileiros.

A Educação no Brasil pre-
cisa de gestão, não de uma 
“cruzada ideológica”, seja 
de que matiz for, como bem 
salientou Priscila Cruz, esta, 
sim, gestora e especializada 
no setor, em ótimo artigo no 
Globo desta terça-feira, infe-
lizmente, publicado no pé da 
página 28 do jornal, em meio 
ao noticiário econômico (?!) 

– o que prova que não é só 
para o governo que a Educa-
ção tem peso secundário.

Estou com Priscila Cruz 
quando ela afirma que a 
Educação precisa de uma 
visão pragmática, voltada 
para a melhoria do desem-
penho dos alunos. O MEC 
tem peculiaridades que exi-
gem um ministro do ramo, 
afeito à sua dinâmica.

Este governo tem um 
craque na Economia. Pode-
ria ter nos brindado também 
com um “fora de série” na 
Educação. Errou feio na 
primeira escolha. E, na se-
gunda, adotou o mesmo 
critério que condicionou o 
fracasso da primeira – o alin-
hamento ideológico. Pode 
até dar certo, mas não é o 
que minha intuição diz que 
acontecerá.

PS: Se sempre fui um 
crítico da condução ide-
ológica do MEC nos anos de 
governo do PT, não posso ser 
a favor que se faça o mesmo 
agora, em sentido oposto, 
em termos dogmáticos. Não 
seria coerente.

q  Nilson Mello
Jornalista e advogado.

Dada aos devidos resguar-
dos ligados aos inúmeros 
questionamentos surgidos 
em cima do caso Bettina, a 
propaganda da Empirucus 
Research trouxe à tona a dis-
cussão sobre a necessidade 
da publicidade histriônica a 
qualquer custo. Vale a pena 
gritar aos quatro ventos com 
conteúdos publicitários alar-
mantes, focados em único e 
exclusivamente no desper-
tar da atenção de clientes e 
potenciais consumidores? É 
válido correr este risco, cau-
sar polêmica e colocar à pro-
va a idoneidade do negócio 
por meio de uma mensagem 
burlesca?

Sim, vale a pena. Em 
tempos de fragmentação de 
canais, a publicidade his-
triônica é uma alternativa 
de divulgação e captura de 
atenção eficaz. A TV não é 
mais o meio imperativo para 
se veicular uma propaganda, 
como foi desde a década de 
50 até meados da década 
passada. A rádio, ainda que 
sobreviva com robustez, 
também não tem hegemonia. 

Revistas e jornais diários… 
bem sabemos como está a 
mídia impressa.

Há diversas outras vi-
trines atualmente: Facebook, 
Twitter e o próprio Youtube 
estão aí para comprovar a 
potência de se atingir – em 
uma só tacada, a custos 
muito baixos – um público 
estimado de 10 milhões de 
internautas segundo dados 
do IBGE, de dezembro de 
2018. Com a disposição de-
stas plataformas de comu-
nicação em larga escala, o 
consumidor, cada vez mais 
conectado e interativo, de-
manda atualmente das em-
presas um relacionamento 
360º baseado em conteúdos 
inovadores, transformadores 
e, sim, atraentes, o que para 
algumas situações pode e 
deve ser histriônico.

Para angariar atenção e 
relevância em meio à pro-
fusão de mídias e canais 
móveis e convergentes é 
preciso, muitas vezes, se 
valer do verbo imperativo, 
do velho call to action rees-
tilizado para mundo digital 

no click to see, to interact,
to buy, to belong.A percep-
ção aqui não precisa e nem 
deve necessariamente es-
tar ligada ao politicamente 
correto de forma gratuita. 
Está relacionada puramente 
à capacidade da marca en-
volver e motivar as pessoas 
ao seu redor em torno de 
uma ação, gerando resul-
tados de audiência, adesão 
e/ou transação acima do 
esperado. Em outras pala-
vras: efetividade.

Assim, mensagens como 
“Não compre carro amanhã” 
ou a clássica “tesourinhas 
do Mickey”, vociferando 
imperativamente um “Eu 
tenho, você não tem”, ilus-
tram, a sua maneira, a jogada 
de disparar certos gatilhos 
emocionais na cabeça do 
consumidor, apelando para 
suas necessidades históricas, 
reais, potenciais ou mesmo 
fictícias. Produzindo, de-
sta forma, via tentação, 
medo, tesão, curiosidade ou 
qualquer outro sentimento 
uma ponte direta para o 
modo emocional, pulando a 

capacidade cognitiva-racio-
nal do processo de escolha 
do consumidor.

O case Bettina entra para 
esta galeria e reforça a cor-
rente clássica da propagan-
da e marketing, calcada no 
mote de que não existe pub-
licidade negativa. Gostando, 
ou não, os efeitos foram 
positivos para a Empiricus 
nos últimos dias. E até para 
a própria Bettina. É melhor 
que as pessoas estejam fa-
lando sobre sua marca, já 
que sempre falarão mal neste 
mundo hiperopinativo.

Afinal, ainda vale aqui 
outra máxima a “de quem 
não é visto não é lembra-
do”. Entretanto, algo mudou 
e surfar na onda do “fale 
bem ou fale mal, mas fale 
de mim” não traz mais des-
vantagens para as empresas 
dispostas a se enquadrarem 
na categoria “correr grandes 
riscos reputacionais e lidar 
com isso”.

q  Daniel Domeneghetti
CEO da DOM Strategy 

Partners.
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DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ledir Dias de Araujo - Juiz Titular do 
Cartório da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Salas236/240/242 CEP: 
20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2207 e-mail: 
cap13vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Proce-
dimento Comum - Pagamento, de nº 0261969-05.2015.8.19.0001, 
movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO TIO MARCELINO CNPJ 
sob o n° 07.101.569/0001-92 em face de ESPOLIO DE NICOLAE 
CUTAREV, objetivando Cobrança. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu ESPOLIO DE NICOLAE CUTAREV, NA PESSOA DE 
SEUS HERDEIROS E SUCESSORES que se encontram em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecerem 
contestaç&ati lde;o ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( 
Art. 344, CPC) , caso não ofereçam contestação, e de que, per-
manecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, 
CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e cin-
co de março de dois mil e dezenove. Eu, Cristina da Silva Novais 
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30779, digitei. E eu, 
Fabiano Alberto Conde Carvalho Falbo de Oliveira - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/25222, o subscrevo. 0254

‘Guerra’ no MEC será pacificada
Weintraub não 
é radical mas 
quer ‘vencer o 
marxismo cultural 
nas universidades’

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse 
nesta terça-feira que preten-
de pacificar o Ministério da 
Educação (MEC). “O que a 
gente vai fazer aqui, a primei-
ra coisa, é pacificar. Quem 
continuar na guerra, quem 
continuar batendo, está fora, 
não tem segundo aviso”, afir-
mou, em discurso, ao receber 
o cargo do antecessor, Ricar-
do Vélez Rodríguez.

Em dezembro de 2018, ao 
participar, ao lado do seu ir-
mão Arthur, da Cúpula Con-
servadora das Américas, a 
dupla apresentou uma pales-
tra na qual listava estratégias 
para “vencer o marxismo 
cultural nas universidades”, 
inspiradas em teorias do es-
critor Olavo de Carvalho. 
“Como ganhamos essa ba-
talha? Não sendo chatos. Te-
mos de ser mais engraçados 
que os comunistas. Como 
você ganha a juventude? 
Com humor e inteligência”, 
afirmou Weintraub.

 Weintraub foi empossado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro em cerimônia nesta terça-
feira, no Palácio do Planalto. 
“Não sou radical”, reafirmou  
o ministro, dizendo que está 
“aberto a diversas posições, 

a olavistas (como são cha-
mados aqueles que passaram 
pelos cursos do filósofo Ola-
vo de Carvalho), a militares, 
a gente de esquerda disposta 
ao diálogo.”  Mas em posi-
ções tomadas antes da elei-
ção que resultou na vitória 
de Bolsonaro, deixou claro 
que “na América Latina, se 
vencermos o desafio do co-
munismo e não deixarmos 
entrar outras pressões, como 
o terrorismo islâmico, temos 
tudo pra ser uma das regiões 
mais estáveis do mundo.”

Aberto ao diálogo

O ministro disse que está 
aberto ao diálogo com todos, 
que vai ouvir, aceitar núme-
ros, dados e evidências e, 
caso esteja errado, vai ceder. 
Ele ressaltou que se pautará 
pelo que está no plano de go-
verno do presidente Jair Bol-
sonaro. “O que vamos fazer 
está no plano de governo, 
não é nenhum absurdo.” 

Weintraub deixou claro, 
no entanto, que, para o fun-
cionamento da pasta, é preci-
so unidade. “O MEC tem um 
rumo, uma direção, e quem 
não concorda, por favor, avi-
se, que será tirado”, disse e 
acrescentou: “A partir do 
momento que entro no go-
verno, tenho que me pautar 
pelas convicções feitas no 
topo do time. Eu posso ter 
posições diferentes do pre-
sidente Bolsonaro. Eu tenho 
duas alternativas, ou obede-
ço, ou caio fora.”

Vélez; ‘mentira deslavadas’

Na cerimônia, o ex-mi-

Weintraub dá o seu recado de pacificador: ‘Quem continuar na 
guerra, quem continuar batendo, está fora, não tem segundo aviso’

nistro Ricardo Vélez Rodrí-
guez afirmou que entrega a 
pasta com as secretarias e 
autarquias “funcionando 
a contento”. Segundo Vé-
lez, a equipe costumava 
trabalhar das 8h da manhã 
à meia-noite.  De acordo 
com o ex-ministro, “menti-
ras deslavadas” foram ditas 
sobre sua gestão e se defen-
deu: “Me desgastei, paguei 
o preço, e não me arrepen-
do porque nunca esmoreci 
na tentativa de tirar a limpo 
os maus manejos, as más 
práticas e o desrespeito ao 
dinheiro do contribuinte.”

A administração de Vélez 
no MEC foi marcada por po-
lêmicas e pela troca de pelos 
menos 10 cargos do alto es-
calão do ministério e órgãos 
vinculados nas últimas se-
manas. Ele disse que rece-
beu sem tristeza a notícia de 
sua saída do cargo. “Achei 
que era uma etapa, uma meta 

cumprida”, afirmou. “En-
trego meu cargo, não com 
tristeza, mas com felicidade 
porque sei que estou entre-
gando algo que está em fun-
cionamento, algo que cons-
truímos com muito trabalho 
ao longo desses três meses.”

Entre suas ações à frente do 
MEC, Vélez destacou a cha-
mada Lava Jato da Educação. 
Segundo o ex-ministro, insti-
tuições de ensino envolvidas 
em esquemas irregulares fo-
ram descredenciadas e nomes 
de pessoas que praticaram 
atos ilícitos foram repassa-
dos ao Ministério da Justiça. 
Vélez mencionou também a 
elaboração da disciplina edu-
cação para a cidadania, ainda 
em construção. Ele explicou 
que a intenção era implantá-
la nas escolas brasileiras para 
despertar “a consciência do 
que é ser brasileiro”. A disci-
plina já é lecionada em esco-
las militares.

 Indicadores do mercado de trabalho da FGV têm piora em março
Em fevereiro, o Indicador 

Antecedente de Emprego 
(IAEmp) da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) recuou em 
5,8 pontos, para 93,5 pontos, 
o menor nível desde outubro 
de 2018. Em médias móveis 
trimestrais o indicador re-
cuou em 1,1 ponto, para 98,0 
pontos, após avançar por 
quatro meses consecutivos.

“O resultado negativo do 
IAEmp em março reforça a 
leitura feita no mês anterior de 
que os empresários estavam 
se tornando mais cautelosos 
após um período de aumento 

do otimismo. O ajuste expres-
sivo das expectativas, devol-
vendo cerca de ¾ da melhora 
observada ao final de 2018, 
sugere que o ritmo esperado 
de contratações continuará 
lento e gradual”, afirma Ro-
dolpho Tobler, economista do 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre), da FGV.

O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD) subiu 
2,0 pontos em março, para 
94,1 pontos, retornando ao 
nível de janeiro de 2019. O 
ICD é um indicador com si-
nal semelhante ao da taxa de 

desemprego, ou seja, quanto 
maior o número, pior o resul-
tado. Em médias móveis tri-
mestrais o indicador manteve 
a tendência de queda pelo 
terceiro mês consecutivo, ao 
cair 1,6 ponto, para 93,6 pon-
tos. “O aumento do Índice 
Coincidente do Desemprego 
(ICD), mantendo-se em pa-
tamar elevado, retrata a situ-
ação ainda difícil do mercado 
de trabalho”, continua Tobler.

Todos os componentes do 
IAEmp registraram varia-
ção negativa entre feverei-
ro e março. Os indicadores 

que mais contribuíram para 
a queda do IAEmp foram 
os indicadores de emprego 
local futuro e de tendência 
de negócios, com varia-
ções negativas de 13,4 e 
8,5 pontos na margem, res-
pectivamente. No mesmo 
período, a classe de renda 
familiar mais baixa foi a 
que mais contribuiu para o 
avanço do ICD. O Indica-
dor de Emprego (invertido) 
avançou 6,2 pontos para os 
consumidores de renda mais 
baixa (renda familiar até R$ 
2.100). 

QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Mauro Nicolau Junior - Juiz Titular do 
Cartório da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital, 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 Avenida Erasmo Braga, 115 325 C / 327 C/ 329 C CEP: 
20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-1934 e-mail: 
cap48vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Proce-
dimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifí-
cio, de nº 0223333-62.2018.8.19.0001, movida por CONDOMINIO 
DO EDIFICIO SEVILHA em face de ZULMIRA NUNES PILOTO, 
objetivando CITAÇÃO . Assim, pelo presente edital CITA o réu ZUL-
MIRA NUNES PILOTO inscrita no CPF/MF sob n° 095.344.318-34, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecer contesta ção 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 especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE . Eu, __ Renata Isis 
Vilarin Sobrinho - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31427, 
digitei. E eu, __ Simone Sleiman Razuck - Responsável pelo Expe-
diente - Matr. 01/28499, o subscrevo. 0255

Israel: Netanyahu e Gantz 
comemoraram vitória 
Mais de 6 milhões 
de eleitores foram 
às urnas

Mais de 6 milhões de elei-
tores foram às urnas nesta 
terça-feira em Israel para 
escolher o novo Parlamento, 
o Knesset, formado por 120 
cadeiras. O atual primeiro-
ministro israelense, Benja-
min Netanyahu, que tenta o 
quinto mandato, e o princi-
pal concorrente dele, o ge-
neral Benny Gantz, ex-chefe 
do Estado-Maior das Forças 
Armadas, anunciaram vitó-
ria nas redes sociais. Ambos 
informaram, nas contas pes-
soais no Twitter, que vence-
ram as eleições mas não há, 
por enquanto, resultados ofi-
ciais, que devem ser anun-
ciados nesta quarta-fgeira.

“O bloco de direita lide-
rado pelo Likud obteve uma 
vitória clara. Agradeço aos 
cidadãos de Israel por sua 
confiança. Eu vou começar 
a formar um governo de di-

reita com nossos parceiros 
naturais hoje à noite”, disse 
o atual primeiro-ministro. O 
general também agradeceu 
os votos obtidos. “Nós ven-
cemos. O povo de Israel fa-
lou. Graças a milhares de ati-
vistas e mais de um milhão 
de eleitores. Nestas eleições 
há um claro vencedor e um 
claro perdedor”, ressaltou.

A partir das eleições para 
o Parlamento será escolhido 
o futuro primeiro-ministro. 
No total 13 candidatos bus-
caram apoio para ocupar o 
cargo. Pesquisas de intenção 
de voto, segundo a imprensa 
israelense, mostram que Ne-
tanyahu e Gantz estão muito 
próximos.

Os temas centrais ds elei-
ções giraram em torno do 
projeto de lei que fixa regras 
sobre o serviço nacional para 
a população ultraortodoxa e 
as questões relativas à Fai-
xa de Gaza. O Knesset tem 
120 assentos, dominado pelo 
Likud, partido de Netanyhu, 
e seus aliados. Desde que 
Israel foi fundada em 1948, 
nenhum partido formou uma 
maioria absoluta.

 STF decide sobre indenização por atraso na entrega do imóvel
O que pode acontecer 

com a construtora em caso 
de atraso na entrega do imó-
vel é uma questão que deve-
rá ser julgada nesta quarta-
feira, quando o colegiado do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) irá se encontrar para o 
julgamento de um importan-
te tema para o setor da cons-
trução civil.

“O que está em jogo é a 
possibilidade de o compra-
dor acumular ou não várias 
indenizações por não rece-
ber o imóvel no tempo pre-
visto em contrato”, explica a 
advogada Daniele Akamine, 
especialista em Economia da 
Construção Civil e sócia da 
consultoria Akamines Negó-
cios Imobiliários.

Publicada em dezembro 
de 2018, a Lei nº 13.786 
(que ficou conhecida como 
Lei do Distrato) estabele-
ceu uma multa de 1% sobre 
o valor já pago pelo adqui-
rente naquele imóvel, a ser 
desembolsado pela incor-
poradora que descumprir o 
prazo combinado entre as 
partes. 

A lei também legalizou a 
tolerância de seis meses de 
atraso para que a multa pos-
sa ser cobrada, desde que 
isso seja estabelecido em 
contrato. Deste modo, pas-
sados os 180 dias, se o com-
prador não quiser romper o 
contrato, terá direito a esse 
percentual, para cada mês 
de atraso, corrigidos mone-

tariamente.
Mas ainda que a legisla-

ção tenha mencionado uma 
taxa pré-fixada, ela não es-
clareceu se o tal percentual 
seria uma multa correspon-
dente ao total dos prejuízos 
causados pela não entrega 
do imóvel, ou se o compra-
dor deveria receber, tam-
bém, um valor adicional re-
ferente aos lucros cessantes 
e aos eventuais danos ma-
teriais e morais envolvidos.

De um modo geral, lucro 
cessante é um termo jurídi-
co para definir o prejuízo 
monetário que o comprador 
teve devido ao atraso das 
obras como, por exemplo, 
o valor do aluguel que ele 
terá de pagar por não poder 

morar no seu novo apar-
tamento ou, se o ativo foi 
comprado como investi-
mento, o valor em dinheiro 
que o investidor vai deixar 
de receber por não conse-
guir alugar seu imóvel para 
um terceiro.

Em situações específi-
cas, seria possível reque-
rer a condenação em danos 
morais ou outros danos 
materiais, desde que de-
vidamente comprovados 
sua ocorrência. Estariam 
essas condições incluídas 
na multa de 1%. “Este é 
apenas mais um capítulo 
da triste novela brasileira 
sobre a insegurança jurídi-
ca para o mercado imobili-
ário”, conclui Daniele.

Portabilidade do crédito 
imobiliário movimentou 
mais de R$ 5 bilhões

As movimentações de 
portabilidade imobiliária em 
2018 alcançaram mais de R$ 
5,06 bilhões, um crescimen-
to médio de 8,6% ao mês e 
total de 146% ao ano em vo-
lumes contratados, na com-
paração com 2017. Foram 
17.158 contratos no ano pas-
sado desse tipo de transação, 
com um crescimento médio 
de 6,3% ao mês e total de 
96% ao ano. 

Com esse resultado, a 
portabilidade já representa 
cerca de 10% do mercado 
de crédito imobiliário, que 
movimentou, em 2018, R$ 
57,39 bilhões em financia-
mentos de 176.136 imóveis. 
O levantamento acaba de ser 
compilado pela plataforma, 
com dados do Banco Cen-
tral e da Associação Brasi-
leira das Entidades de Cré-
dito Imobiliário e Poupança 
(Abecip).

Comportamento

Os números expressivos 
refletem uma mudança im-
portante no comportamento 
dos consumidores e também 
dos bancos. Segundo Paulo 
Chebat, diretor-geral Brasil 
da fintech Melhortaxa, duas 
tendências foram identifi-
cadas no estudo: mais bra-
sileiros passaram a conhe-
cer a modalidade e a buscar 
ofertas com juros menores, 
e os bancos finalmente es-
tabeleceram remunerações a 
parceiros estratégicos para 
a captação de operações de 
portabilidade imobiliária.

As sucessivas quedas na 
taxa Selic, apesar do limita-
do repasse para as taxas do 
crédito imobiliário, foram 
um dos fatores determinan-
tes para essa expansão. Com 
esse cenário de juros baixos 
e queda das taxas dos bancos 
somado a uma maior procura 
por informações sobre porta-
bilidade, 2018 foi o ano em 
que finalmente a portabili-
dade chegou ao mercado de 
crédito imobiliário. 

Captação

Acompanhando esse flu-
xo maior, os bancos passa-
ram a incentivar a captação 
de operações de portabilida-
de imobiliária remunerando 
parceiros estratégicos. Os 
dados também refletem uma 
mudança no comportamen-
to do consumidor. Desde 
2006, o Conselho Monetá-
rio Nacional regulamentou 
e autorizou a portabilidade 
de crédito, que possibilita a 
transferência de operações 
de crédito (empréstimos 
e financiamentos) de uma 
instituição financeira para 
outra que ofereça melho-
res condições, benefician-
do quem já tem um imóvel 
financiado com taxas mais 
altas. 

Apesar de ainda ser uma 
modalidade pouco conhe-
cida da maioria, há mais 
brasileiros usando esse di-
reito para diminuir o peso 
desse que é o crédito mais 
importante da vida de uma 
família.

Oporta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo 
Barros, disse nesta terça-feira que o presidente Jair 
Bolsonaro confia nas investigações da Justiça Militar 

sobre o envolvimento de integrantes do Exército na morte 
do músico Edvaldo dos Santos Rosa. Ele foi alvo de dezenas 
disparos enquanto dirigia seu carro junto com familiares, na 
zona oeste do Rio, na tarde do último domingo (7). 

Ainda segundo o porta-voz, que é general do Exército, 
as Forças Armadas não vão compactuar com “equívocos” 
de seus integrantes. Ele defendeu uma apuração rigorosa do 
caso. “As instituições das Forças Armadas não compartilham 
com equívocos dos seus integrantes, mas, por óbvio, precisa 
que seja feita uma apuração a mais correta e justa possível”. 

Nesta segunda-feira (8) o Exército determinou a prisão de 
dez dos 12 militares que estavam na guarnição envolvida em 
disparos contra o carro de Edvaldo. Além da morte do mo-
torista, outro homem que estava no carro, identificado como 
sogro de Edvaldo, foi ferido. A esposa do músico morto e uma 
criança, filha do casal, também estavam no carro, mas não 
ficaram feridas. 

Antonio Cruz/ABr
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Homenagem ao Bezerra da Silva
O ano fiscal de 2019 que, no Japão, começa neste mês, 

traz uma novidade. O governo decidiu cortar o uso de 
artefatos de plástico em estabelecimentos instalados em 
instituições governamentais. O objetivo é resguardar os 
oceanos desta matéria, presente em canudos, talheres, pra-
tos e outros. Há exceções permitidas, como os utilizados 
por pessoas com deficiência. O ministro do Meio Ambi-
ente, Yoshiaki Harada (ao que se sabe, não é condenado 
em qualquer instância da Justiça do Japão), diz que será 
rigoroso na cobrança pela aplicação da medida.

Europeus também cortam os canudinhos
No final do ano passado (24 de outubro), o Parlamento 

Europeu já tinha aprovado medida semelhante, para ser 
aplicada em todos os países da UE, de proibição de uso 
de artefatos de plástico, como canudos, talheres, pratos, 
cotonetes, etc, alguns dos quais já a partir de 2021.

Fazem parte do compromisso metas rigorosas, como 
a de reciclar ao menos 90% das garrafas de plástico, até 
2025, com a obrigatoriedade dos fabricantes em partici-
pação no financiamento dos custos de gerenciamento do 
lixo. O principal argumento para as medidas é a participa-
ção do plástico em mais de 80% da composição do lixo à 
deriva nos oceanos. A lista inclui as conhecidas sacolinhas 
(que deverão ser substituídas por sacolas de papel ou bol-
sas retornáveis), as embalagens utilizadas para acomodar 
os sanduíches vendidos nas redes de fast-food (poliestire-
no), e ainda, produtos de plástico oxodegradável. Inte-
gram a lista maldita os filtros de cigarro (meta de redução 
de 50%, até 2025, e de 80%, até 2030). Dos 25 milhões 
de toneladas de lixo de matéria plástica que produzem, 
os países da UE só reciclam 25%, uma tonelada em cada 
quatro geradas.

O ‘caso Pizzability’
O restaurante Pizzability é um caso de empresa que 

possibilita a inclusão de pessoas com deficiência física ou 
intelectual. Localizado no bairro de Cherry Creek North 
(Denver, Colorado, EUA), estimula o consumo da par-
ceria pizza & cerveja. A cerveja, artesanal, neste caso, é 
originária de uma cervejaria inspirada no mesmo concei-
to, a Brewability Lab.

A Pizzability disponibiliza painéis de estimulação sen-
sorial, headfones para proteger a audição da exposição 
prolongada aos do restaurante ou de sons indesejáveis, 
talheres para quem tem dificuldades com tremores (casos 
de Parkinson, por exemplo), guias auxiliares para pratos, 
cardápios em braile, e outras facilidades do tipo. As insta-
lações são acessíveis para cadeirantes, por rampa ou por 
elevador.

O restaurante Pizzability foi concebido por Tiffany 
Fixter e inaugurado em dezembro de 2018, com a missão 
de, criar oportunidades de emprego para adultos com de-
ficiência intelectual ou física conhecidos também pelas 
siglas IDD (em inglês) ou PcD (entre nós), mas não só 
isso. Faz parte ativa da missão do Pizzability também pro-
porcionar às famílias da cidade de Denver, com crianças 
ou adultos com necessidades especiais, a oportunidade 
de um restaurante em que a diversidade é aceita e bem 
acolhida. Após lecionar educação especial por onze anos, 
Fixter se convenceu de que poderia fazer mais para apoiar 
as pessoas com a oferta de um local de trabalho com denso 
significado.

Em 2016, ela inaugurou a cervejaria artesanal para em-
pregar e capacitar adultos com deficiência para trabalhar 
em polos cervejeiros. Hoje, trabalham na cervejaria por-
tadores de autismo, portadores de deficiência visual, de 
Síndrome de Down e de paralisia cerebral, entre outros. O 
endereço é 250, Steele Street, Denver (CO).

Mas há razão para se falar de um restaurante que está a 
milhares de quilômetros? Se a única distância fosse a dos 
milhares de quilômetros, não. Não haveria motivo para 
falar...

Bezerra da Silva, sempre atual
Compositor e intérprete de muitos sucessos, como Mal-

andragem Dá Um Tempo (Vou apertar...); Se Gritar Pega 
Ladrão e Malandro é Malandro, Mané é Mané, Bezerra 
da Silva (Recife; 23 de fevereiro de 1927–Rio de Janeiro, 
17 de janeiro de 2005) brindou-nos também com Vítimas
da Sociedade, trecho transcrito a seguir.

“Se vocês estão a fim de prender o ladrão / Podem 
voltar pelo mesmo caminho / O ladrão está escondido lá 
embaixo / Atrás da gravata e do colarinho.”

Conheci o Bezerra num samba na Cruzada São Sebas-
tião. Sempre me impressionou, além do talento musical 
e da sabedoria, a reverência a ele dedicada nas comuni-
dades. Faz falta.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

Assembleia Geral Ordinária de Acionistas - Edital de Convocação: 
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), a se realizar no próximo dia 25 de abril 
de 2019, às 12:30 (doze horas e trinta minutos), em primeira convocação, 
na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da 
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame e aprovação 
do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstra-
ções Financeiras auditadas de 2018, acompanhadas das respectivas Notas 
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do 
parecer do Conselho Fiscal; 2. Aprovação da Distribuição de Resultados 
de 2018 e da Destinação da Reserva Especial; 3. Eleição dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia e do Presidente do órgão;
4. Instalação e Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
e 5. Fixação da Remuneração da Administração e do Conselho Fiscal. In-
formamos aos Srs. acionistas que se encontram à disposição, na sede da
companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previ-
são legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à AGO
munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 11 de abril de
2019. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

Vendas do comércio varejista caíram 
0,6% na média móvel trimestral
Cadastro Positivo 
restringirá 
consumo, mas 
CDL-Rio está 
otimista

O volume de vendas do 
comércio varejista manteve-
se estável de janeiro para 
fevereiro deste ano, depois 
de crescer 0,4% de dezem-
bro do ano passado para ja-
neiro. O dado é da Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC), 
divulgada hoje pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

As vendas caíram 0,6% na 
média móvel trimestral. Nos 
outros tipos de comparação, 
no entanto, o volume apre-
sentou crescimento: 3,9% 
na comparação com feverei-
ro do ano passado, 2,8% no 
acumulado do ano e 2,3% no 
acumulado de 12 meses.

Na passagem de janeiro 
para fevereiro, metade dos 
setores teve alta e a outra 
metade, queda. Os segmen-
tos com crescimento foram 
tecidos, vestuário e calça-
dos (4,4%), outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(1%), livros, jornais, revistas 
e papelaria (0,2%) e artigos 
farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,1%).

As quedas vieram de hi-
permercados, supermerca-

dos, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-0,7%), 
combustíveis e lubrificantes 
(-0,9%), móveis e eletrodo-
mésticos (-0,3%) e equipa-
mentos e material para escri-
tório, informática e comuni-
cação (-3%).

No comércio varejista 
ampliado, que inclui as ativi-
dades de veículos e de mate-
rial de construção, o volume 
de vendas recuou 0,8% ante 
janeiro. Os veículos e motos, 
partes e peças tiveram queda 
de 0,9%, enquanto o mate-
rial de construção caiu 0,3%.

A receita nominal do va-
rejo cresceu 0,3% na compa-
ração com janeiro, 7,5% na 
comparação com fevereiro 
do ano passado, 6% no acu-
mulado do ano e 5,4% no 

acumulado de 12 meses.
A receita nominal do va-

rejo ampliado caiu 0,5% na 
comparação com janeiro, 
mas cresceu 10,4% na com-
paração com fevereiro de 
2018, 8% no acumulado do 
ano e 7,3% no acumulado de 
12 meses.

CDL-Rio otimista

Apesar das críticas de que 
o Cadastro Positivo, sancio-
nado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, restringirá mais 
o consumo, pois o número 
de devedores aumenta cada 
vez mais com a crise na eco-
nomia brasileira, o Clube de 
Diretores Lojistas do Rio de 
Janeiro (CDL-Rio) está oti-
mista e acredita que esse ins-

trumento pode incrementar 
as vendas do comércio vare-
jista em até 50% no médio e 
longo prazos. De acordo com 
Aldo Gonçalves, presidente 
da entidade, o Cadastro Po-
sitivo pode se transformar 
na “segunda grande revolu-
ção do sistema de crédito do 
país, superando a criação do 
SPC, fundado em 1955 pelo 
CDLRio”.

Ele baseia sua estimativa 
de que as novas regras do 
Cadastro Positivo deverão 
estimular o consumo e pode-
rão beneficiar cerca de 130 
milhões de pessoas, incluin-
do 22 milhões de brasileiros 
que “hoje estão fora do mer-
cado de crédito”, conforme 
previsão do Ministério da 
Economia.

Cerca de 8,5 mil empresas foram abertas por dia em 2019
Somente no primeiro tri-

mestre deste ano, foi regis-
trada a abertura de mais de 
722 mil empresas no país, 
segundo dados levantados 
pelo Empresômetro, em-
presa especialista em inte-
ligência de mercado. Desse 
total, 30%, mais de 232 mil, 
encontram-se no estado de 
São Paulo.

Para o diretor do Em-
presômetro, Otávio Ama-
ral, “esses dados revelam 
que o empreendedor está 

saindo da informalidade, 
embora ainda seja um pro-
cesso, algumas vezes, um 
tanto burocrático, é facili-
tado pelo MEI e pelo Sim-
ples Nacional, por exem-
plo”.

No mês de março foram 
abertas 243.662 novas em-
presas, em que a motiva-
ção principal é o alto índice 
de desemprego, facilidade 
em prestação de serviços, 
a nova lei da terceirização 
(Lei Nº 13.429/2017) e a 

busca por uma renda maior. 
“A prestação de serviços é 
uma tendência, não há gran-
des custos com aquisição de 
bens e insumos, e é simples 
para se iniciar uma empresa. 
Grande parte desses novos 
negócios são relacionados 
a cabeleireiros, obras em 
alvenaria, serviços de entre-
ga e venda de roupas”, diz 
Amaral.

Mesmo um país grande 
como o Brasil, com tantas 
nuances, hábitos e regiona-

lismos, as atividades que 
mais crescem seguem um 
padrão. Venda de roupas, 
beleza, obras e transportes 
sempre estão entre as prin-
cipais atividades em que há 
maior número de empresas 
abertas.

Já no estado do Amazo-
nas, o transporte escolar 
aparece, pela primeira vez, 
como a atividade que regis-
trou mais empresas abertas 
no mês de março, com 144 
novos negócios.

Retomada da construção segue complicada com Bolsonaro
Os dados do primeiro tri-

mestre deste ano indicam 
que está mantida a perspecti-
va de uma lenta retomada do 
crescimento da indústria da 
construção em 2019, porém 
nas últimas semanas ficaram 
mais evidentes alguns fato-
res que podem colocar esta 
retomada em risco. Esta foi 
uma das conclusões da Reu-
nião de Conjuntura do Sin-
dusCon-SP realizada nesta 
terça-feira, conduzida pelo 
vice-presidente de Econo-
mia, Eduardo Zaidan, com 
a participação do presidente 
do sindicato, Odair Senra.

Zaidan manifestou extre-
ma preocupação com o de-
bate travado no governo, na 
imprensa e nas redes sociais, 
centrado principalmente em 
temas ideológicos desprovi-
dos de importância, em vez 
de se abordar questões es-
tratégicas para o desenvolvi-
mento, como atração de ca-
pitais estrangeiros, aumento 
da produtividade e adoção 
de políticas voltadas a seto-
res fortemente geradores de 
emprego, como a indústria 
da construção. “O país ainda 
vai demorar a pacificar o de-
bate e eleger mais políticos 
qualificados para responder 
aos desafios da agenda na-
cional”, comentou.

Dizendo-se pessimista 
com uma retomada mais ro-

busta da economia no curto 
prazo, o vice-presidente ob-
servou que o governo não está 
conseguindo fazer a demanda 
agregada reagir. As empresas 
seguem com elevada capaci-
dade ociosa, distantes, por-
tanto, de investirem em ex-
pansão desta capacidade; o 
desemprego elevado afeta as 
famílias, mantendo reduzido 
o nível de consumo e obsta-
culizando a realização de in-
vestimentos de longo prazo. 
“A saída está no capital ex-
terno, mas para atraí-lo serão 
necessárias mais regulação e 
garantias, além da Reforma 
da Previdência”, afirmou.

Em sua exposição, Ana 
Maria Castelo, coordenado-
ra de Projetos da Constru-
ção da FGV/Ibre, elencou 
cinco fatores de risco para 
a retomada da construção: 
o esvaziamento da proposta 
de Nova Previdência; uma 
piora no cenário externo; a 
interrupção dos pagamentos 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV), o de-
clínio da confiança dos con-
sumidores e uma piora da 
confiança dos investidores.

A economista mostrou os 
dados do setor do primeiro 
bimestre, denotando ligei-
ra melhora na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Mas manifes-
tou preocupação com o nível 

minguante de recursos do 
governo para o MCMV, com 
a insuficiência de investi-
mentos em infraestrutura 
para a própria manutenção 
do que já existe, e com a 
queda da confiança dos em-
presários do setor, registrada 
em março na Sondagem da 
Construção.

As incertezas afetaram 
negativamente as expectati-
vas do mercado financeiro, 
que em três meses reduziu a 
estimativa de aumento para 
o PIB de 2019, de 2,55%, 
para de 1,97%. Nesta pers-
pectiva, Zaidan e Ana Maria 
ainda mantiveram a estima-
tiva de elevação do PIB da 
construção para este ano em 
2%, porém com viés de bai-
xa. E recordaram que esta 
elevação deverá ser puxada 
pelos segmentos de reformas 
e autoconstrução, e não pelo 
setor formal das construto-
ras.

Risco tributário

Ao analisar a conjuntura, 
o economista e professor 
da FGV Robson Gonçalves 
apontou para a necessidade 
de se adotarem outras me-
didas além da Reforma da 
Previdência, até porque os 
efeitos desta reforma sobre a 
economia ainda tardarão em 
se fazer sentir.

Uma das medidas de-
cididas no governo para 
colaborar com o reequilí-
brio das finanças públicas 
é a reforma tributária. En-
tretanto, Gonçalves alertou 
para determinados detalhes 
dos projetos em estudo, que 
poderão onerar a indústria 
da construção e desestimular 
investimentos no setor.

Exemplificando, o eco-
nomista citou que a tributa-
ção de dividendos, depen-
dendo da maneira como for 
feita, poderá exterminar o 
uso de Sociedades de Pro-
pósito Específico na incor-
poração e construção de 
empreendimentos imobiliá-
rios. O Imposto sobre Valor 
Agregado, a uma alíquota 
de 25%, poderá encarecer 
os materiais de construção. 
Uma eventual redução dos 
encargos trabalhistas poderá 
afetar o volume de recursos 
do Fundo de Garantia desti-
nados ao financiamento da 
habitação.

Segundo Gonçalves, a in-
dústria da construção não pre-
cisa de benesses, mas de de-
terminados estímulos, como 
acontece em outros países 
com economias relevantes. O 
efeito desses estímulos fará 
a construção crescer e em-
pregar, elevando o percentual 
de incremento do PIB nacio-
nal, argumentou.
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Golpe de mestre
Imagine você: já com data do casamento para o ano 

que vem, bufê contratado (parcelado em três anos) e fi-
nalmente encontra o apartamento de seus sonhos. Você e 
sua noiva já preparados para assinarem o contrato prelimi-
nar, sempre escutaram: leiam mais de três vezes antes de 
assinar, sempre tem uma pegadinha, uma cláusula escon-
dida.... Foi o que fizeram. Assinaram o contrato. Ocorre 
que, 15 dias depois, o comprador procura o vendedor ale-
gando que o contrato previa o pagamento da comissão de 
corretagem, e que esta cláusula deveria ter sido discutida 
antes da assinatura. O caos se forma.

Há pouco tempo, a Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) fixou o entendimento de que o compra-
dor de imóvel não precisa ser informado da obrigação de 
pagar pelos serviços de corretagem antes da data da celeb-
ração do contrato, o que não quer dizer que não precisa ser 
informado da obrigação do pagamento. O Código de De-
fesa do Consumidor (CDC) apenas exige que haja clareza 
nessa informação, mas não determina um prazo prévio.

No caso julgado, no dia da assinatura do contrato de 
compra e venda, foi informado de que seria ele o respon-
sável por pagar a taxa de corretagem. Na ação, o compra-
dor do imóvel alegou que a cobrança seria ilegal e abusi-
va, e que não teve a possibilidade de recusar o pagamento.

Sobre o tema:
“O acórdão recorrido, portanto, a despeito de ter recon-

hecido, nos termos do recurso repetitivo, a validade da 
cláusula que transfere ao consumidor a responsabilidade 
pelo pagamento da comissão de corretagem, concluiu que, 
no caso em exame, não houve a prévia informação acerca 
dos valores cobrados, porque os documentos que esclare-
ciam a obrigação do consumidor de pagar a comissão de 
corretagem e respectivos valores tinham por data de as-
sinatura o mesmo dia da promessa de compra e venda. Tal 
coincidência de datas, no entender do acórdão recorrido, 
significaria que a informação prestada ao consumidor não 
fora prévia ao contrato e, portanto, estaria configurada 
ofensa ao disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do 
Consumidor.

(...)
“Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora 

informar ao consumidor, até o momento celebração do 
contrato de promessa de compra e venda, o preço total 
de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor 
da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser 
paga destacadamente. Conclui-se este tópico, portanto, no 
sentido de que o dever de informação é cumprido quando 
o consumidor é informado até o momento da celebração 
do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, 
incluído nesse montante o valor da comissão de correta-
gem. No caso em análise, sendo incontroverso que o com-
prador foi devidamente informado acerca da transferên-
cia da responsabilidade pelo pagamento da comissão da 
corretagem e que, conforme os fundamentos contidos no 
recurso repetitivo, é irrelevante o fato de esta informação 
ter se dado no mesmo dia celebração do contrato, devem 
ser julgados improcedentes os pedidos formulados na ini-
cial. Fica prejudicada, portanto, a análise dos pedidos sub-
sidiários. Em face do exposto, dou provimento ao recurso 
especial para julgar improcedentes os pedidos contidos na 
petição inicial”.

Como o tema não é pacífico, o juiz de primeiro grau 
entendeu pela abusividade da cobrança e determinou a 
devolução do valor pago a título de comissão. Já no STJ, 
a corretora, uma vez que o comprador antes mesmo de as-
sinar o contrato tinha ciência desta obrigação, não sendo 
necessário informá-lo em data anterior à assinatura do 
contrato. A relatora destacou que a prestação de todas as 
informações adequadas sobre os produtos e serviços é um 
dever imposto ao fornecedor e um direito do consumidor. 
Contudo, afirmou que, nesse caso, o consumidor não foi 
lesado, pois os artigos 6º, 31, 46 e 52 do CDC determinam 
que esteja especificado o preço total da unidade imobil-
iária, com destaque do valor da comissão de corretagem.

Para o STJ é irrelevante a coincidência nas datas da co-
municação sobre a transferência da taxa e da celebração 
do contrato. A única exigência, sublinhou, é que o com-
prador seja informado, independentemente do dia. Pois 
bem. Aí fica a dica: em qualquer compra o consumidor 
deve assegura-se de todas as taxas “por fora” do contrato 
que terá que pagar, caso contrário, o que dever ser um con-
to de fadas, acaba por se tornar um filme de terror.

Crivella diz faltar verba para 
prevenção a enchentes no Rio
Entretanto, 
prefeito havia 
reduzido recursos 
em 80%  
para a área

Após reduzir verbas para 
controle de enchentes no Rio 
de Janeiro em quase 80%, 
o prefeito Marcelo Crivella 
(PRB), disse nesta terça-fei-
ra que falta dinheiro para in-
vestir na redução de efeitos 
de temporais na cidade. Afir-
mou que a prefeitura não tem 
recursos para, por exemplo, 
realocar pessoas que moram 
em áreas de risco para locais 
seguros ou para construir no-
vos reservatórios subterrâne-
os (piscinões) que sirvam 
para escoar enchentes.

“Temos milhares de fa-
mílias morando em área de 
risco. Temos 750 mil buei-
ros que precisam ser limpos 
constantemente. Agora, os 
recursos para isso são peque-
nos. Dependemos de parce-

rias com o Governo Federal. 
A cidade do Rio de Janeiro 
contribui para o Governo 
Federal com R$ 160 bilhões 
por ano com impostos. E 
só recebemos de lá para cá, 
com muita dificuldade, R$ 5 
bilhões”, disse o prefeito.

Os números mostram que, 
em 2014, durante o mandato 
do ex-prefeito Eduardo Paes 
(à época no MDB), o Rio 
gastou R$ 294,7 milhões no 
programa. O valor para o 
programa caiu nos anos se-
guintes, até chegar a apenas 
R$ 14,5 milhões em 2017, 
início da gestão Marcelo 
Crivella (PRB).

No ano passado, o muni-
cípio gastou apenas 57,3% 
do que o orçamento previa 
para controle de enchentes: 
no total, foram usados R$ 
66,2 milhões para tentar pre-
venir o recorrente problema. 
Trata-se de um valor 78% 
menor que o gasto em 2014.

Porém, segundo Crivella, 
nos últimos três meses, a 
prefeitura não conseguiu, 
por exemplo, assinar ne-
nhum novo contrato para 
construção de novas mo-

radias do programa Minha 
Casa, Minha Vida, ou para 
o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) das 
encostas. Crivella também 
reclamou dos altos juros de 
empréstimos do Governo 
Federal para a cidade.

Crivella disse que é preci-
so rever o pacto federativo e 
dar mais autonomia para que 
as cidades possam obter seus 
recursos.

Entre a noite desta se-
gunda-feira e a manhã desta 
terça-feira, as sirenes soaram 
em 26 comunidades, onde, a 
princípio, não houve vítimas. 
Crivella pediu para que, por 
enquanto, os moradores des-
sas áreas não retornem para 
suas casas por causa do risco 
de deslizamento.

Segundo o prefeito, a situ-
ação mais crítica na cidade na 
manhã des tá terça é a interdi-
ção de vias de ligação entre a 
Barra da Tijuca e a Zona Sul. 
Crivella pediu que as pesso-
as evitem se deslocar entre a 
Barra e a Zona Sul, mas, se 
for necessário, que usem o 
Metrô ou transitem pelas Li-
nhas Amarela e Vermelha.

O prefeito do Rio expli-
cou que a intensidade da 
chuva surpreendeu a prefei-
tura. O mau tempo começou 
na hora mais crítica para a 
cidade: no horário de saída 
das pessoas do trabalho e o 
momento em que as pessoas 
tiram lixo de suas casas. Ele 
disse que, na próxima chu-
va, a ideia é que os homens 
e equipamentos da prefei-
tura, como reboques, sejam 
previamente posicionados 
nas regiões que serão afe-
tadas para agilizar o atendi-
mento à população e aliviar 
engarrafamentos.

O prefeito também afir-
mou que planeja construir 
um reservatório subterrâneo 
no Jockey Club do Brasil 
para escoar as águas do Jar-
dim Botânico e evitar o ala-
gamento do bairro, que foi 
muito afetado pelas chuvas 
das últimas horas.

O Centro de Operações 
alerta para o aviso de ressaca 
no mar, feito pela Marinha, 
com a possibilidade de on-
das de 2,5 metros atingirem 
a orla do Rio até a manhã 
desta quinta-feira.

Contratação de temporários deve crescer 13,5% na Páscoa
A produção e venda de 

ovos de Páscoa e produtos tí-
picos desta época vão impac-
tar positivamente a economia 
brasileira. A Associação Bra-
sileira do Trabalho Temporá-
rio (Asserttem) prevê cresci-
mento de 13,5% nas contra-
tações de trabalhador tem-
porário para este período do 
ano em todo o país, em com-
paração a 2018. A estimativa 
é baseada em um estudo feito 
pela Associação através de 
dados fornecidos pela Caixa 
Econômica Federal.

No total, devem ser gera-
das 442.988 mil vagas entre 
os meses de janeiro e abril. 
No acumulado para os me-
ses previstos, o estado de 
São Paulo deverá concentrar 
o maior número de contrata-
ções, com a expectativa de 
ofertar 291.395 vagas, o que 
representa 65,78% do total 
estimado para esse período 
em todo o país. O Paraná apa-
rece em segundo lugar, com 
a perspectiva de concentrar 
7,16% das vagas (31.696), 
o Rio de Janeiro em tercei-
ra colocação no ranking dos 
estados, com a oferta de 
6,49% das vagas (28.756), 
seguido por Minas Gerais, 
com 5,72% (25.359) e San-
ta Catarina, 4,25% (18.816). 
Considerando apenas o mês 
de abril, a previsão é que se-
jam gerados 123.822 postos 
de trabalho em todo o país, 
o que representa 27,95% do 
total de vagas estimadas.

As contratações para Pás-
coa começam em janeiro 
para as produções e seguem 
até abril com a movimen-

tação, principalmente, nos 
pontos de venda, atendimen-
to e até mesmo produção. De 
acordo com a presidente da 
Asserttem, Michelle Kari-
ne, o Trabalho Temporário 
é um regime de contratação 
especial, criado no Brasil 
em 1974, e é considerado 
uma ótima oportunidade 
para quem está em busca de 
uma recolocação no merca-
do de trabalho formal. “O 
que a Lei 6.019/74 fez foi 
dar ao trabalhador o direito 
de ele prestar o seu trabalho, 
a sua qualificação profissio-
nal, por um período curto de 
tempo, a uma empresa que 
tenha a necessidade transitó-
ria de sua força de trabalho. 
E embora ele não seja em-
pregado nos moldes da CLT, 
a Lei garante a este tipo de 
trabalhador um rol de direi-
tos trabalhistas pertinentes a 
esta modalidade”, disse.

O trabalhador temporário, 
protegido pela Lei 6.019/74, 
tem a garantia de direitos tra-
balhistas parecidos aos dos 
efetivos equiparados, como 
remuneração equivalente, 
recebimento de horas extras 
de acordo com a categoria da 
empresa onde estiver pres-
tando o trabalho e adicio-
nal por trabalho noturno, se 
houverem, repouso semanal 
remunerado e férias propor-
cionais, 13º salário, FGTS, 
além de proteção previden-
ciária (INSS). A presidente 
da Associação ressalta ainda 
que é importante o traba-
lhador estar atento a alguns 
detalhes na hora da contrata-
ção. “O registro do trabalho 

temporário é feito na página 
de ‘Anotações Gerais’ da 
CTPS, da sua condição de 
trabalhador temporário, e o 
contrato de trabalho deve 
ser feito por uma agência de 
trabalho temporário devi-
damente autorizada e regis-
trada no Ministério do Tra-
balho, a atual Secretaria do 
Trabalho”.

Em março de 2017, a lei 
passou a trazer uma modifi-
cação quanto à vigência do 
trabalho temporário. Desde 
então, o prazo pode ser de 
até 180 dias, consecutivos ou 
não, podendo ser prorrogado 
por até 90 dias.

Destinos

Levantamento realizado 
pelo aplicativo Voopter para 
identificar as cidades mais 
procuradas para viajar na 
Páscoa levou em considera-
ção o período de busca entre 
1º de janeiro e 6 de março 
com saídas programas nos 
dias 18 e 19 de abril e vol-
ta para os dias 21 ou 22 do 

mesmo mês.
Segundo a plataforma, 

os cinco destinos nacionais 
mais buscados pelos viajan-
tes brasileiros são Recife, 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Salvador e Brasília. “Isso 
denota que o brasileiro tem 
escolhido destinos com ex-
pressiva oferta cultural, fe-
nômeno que temos assistido 
também no feriado do carna-
val nos últimos anos”, ana-
lisa o CEO e cofundador do 
Voopter, Pettersom Paiva.

A pesquisa também iden-
tificou os destinos com as 
melhores ofertas para o pe-
ríodo. Saindo de São Paulo, 
as cidades de Joinville (SC), 
São José do Rio Preto (SP), 
Rio de Janeiro e Belo Ho-
rizonte estão entre as mais 
baratas. “Podemos concluir 
que a oferta de assentos é 
maior que a demanda para 
esses destinos durante o fe-
riado, o que representa uma 
excelente oportunidade para 
o viajante que ainda não co-
nhece essas cidades”, expli-
ca o CEO.

Busca por aplicativos de entrega cresce até 2.300%
Aplicativos de entrega 

se tornaram uma nova for-
ma de consumo entre os 
brasileiros. Segundo dados 
da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), o mercado de de-
livery movimentou R$ 11 
bilhões em 2018. Pensando 
no crescimento do setor, a 
SEMrush, líder global em 
marketing digital, prepa-
rou um levantamento com 
os aplicativos de delivery 
mais pesquisados em me-
canismos de buscas, como 
Google e Bing.

O campeão de buscas é 
a empresa brasileira iFood, 
que somente em 2019 teve 
média 1.2 milhão de pes-
quisas mensais por seu 
nome. Esse número pratica-
mente dobrou em três anos, 
já que em 2016 a média foi 
de 638 mil buscas mensais.

Em segundo lugar, está a 
Uber Eats com a atual mé-
dia de pesquisas é de 246 
mil por mês. Vale ressaltar 
o crescimento de 2300% 
quando comparado a 2016, 
quando a média represen-
tou de 9,9 mil.

O Rappi ocupa o terceiro 
lugar do pódio como apli-
cativo mais pesquisado na 
internet. A média, em 2019, 
é de 183 mil buscas men-
sais, mantendo crescimen-
to constante com o passar 
dos anos. O Rappi, além 
de refeições, entrega diver-
sos outros tipos de produto 
através de sua plataforma 
interativa e organizada por 
categorias.

Em quarto lugar está o 
Loggi, que alcançou a mar-
ca de 90,5 mil buscas men-
sais. Em 2016, o aplicativo 

já tinha um volume expres-
sivo, com 37,6 mil pesqui-
sas por mês. O crescimento 
foi de 140% ao longo dos 
anos.

Já o aplicativo Eu Entre-
go, plataforma que conecta 
entregadores independente 
às empresas, representa o 
quinto do lugar do ranking. 
A média em 2019 é de 3,2 
mil buscas mensais. Já em 
2016, a média de pesquisas 
era de 2,8 mil por mês, re-
presentando um crescimen-
to de 14% neste período de 
tempo.
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SEMANAL
Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a 
R$ 36,31, com perda de 0,38%. Um ds três indicadores sema-
nais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
14,07, com perda de 1,95%. Dois ds três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cotadas 
em R$ 54,44, com perdas de 2,42%. Um ds três indicadores 
semanais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 
16,72, com desvalorização de 2,51%. Dois ds três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais da Usiminas  terminaram cotadas 
a R$ 9,40, com desvalorização de 0,95%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
25.70, com desvalorização de 1,15%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.
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DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias

O MM Juiz de Direito, Dr. Ricardo Cyfer - Juiz Titular do Juízo da 
10ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conheci-
mento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funcio-
na a Erasmo Braga, 115, Lam I Corr B Sal 215 CEP: 02002-903 
- Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2387 e-mail: cap10vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Cumprimento de 
sentença - Pagamento; Despesas Condominiais / Condomínio 
em Edifício, de nº 0416399-85.2010.8.19.0001, movida por CON-
DOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO PAULISTA em face de JOSÉ 
RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, objetivando, sucintamente, 
cobrança de cotas condominiais vencidas e vincendas do imóvel 
descrito como vaga de garagem nº 1307, situada no edifício lo-
calizado na Praça Tiradentes, n º 10 - Centro/RJ, matriculada sob 
o nº 22.055 do 2º RGI, bem como condenação nos consectários 
legais. Assim, pelo presente edital INTIMA o réu JOSÉ RODRI-
GUES DE SOUZA JÚNIOR, CPF/MF nº 098.164.937-80, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para CIÊNCIA DAS 
PENHORAS que recaíram sobre a vaga de garagem supracita-
da, bem como sobre a sala comercial nº 1605 do mesmo prédio, 
matriculada sob o nº 21.906 do 2º RGI, ficando ciente que, que-
rendo, poderá oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de quinze dias, 
ciente de que, decorrido o prazo, será procedida a avaliação do 
bem penhorado para licitação em hasta pública (leilão). Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 23/10/2018. Eu, Fabia-
ne Paes Landim de Oliveira - Chefe de Serventia Judicial - Matr. 
01/22019, digitei. E eu, Fabiane Paes Landim de Oliveira - Chefe 
de Serventia Judicial- Matr. 01/22019, o subscrevo. 0257

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

com Prazo de 20 dias, na forma abaixo.
O Dr. Sandro Lúcio Barbosa Pitassi, Juiz de Direito na Trigésima 
Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que 
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
seu intermédio, CITA e INTIMA HILDA CASTIELO MARQUES 
(CPF 026.324.037-15), que se encontra em local incerto e não sa-
bido nos autos da ação pelo Procedimento Comum - Cobrança de 
Despesas Condominiais (Proc. 0091462-74.2016.8.19.0001), pro-
posta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO CRISTÓVÃO, relati-
va ao imóvel situado na Rua São Cristóvão nº 670, apto. 502, São 
Cristóvão, nesta cidade, para comparecer pessoalmente, acompa-
nhada de advogado ou defensor público, à audiência de concilia-
ção do art. 334 do CPC, designada para o dia 29.05.2019, às 13h, 
podendo, entretanto, constituir representante, por meio de procu-
ração específica, com poderes para negociar e transigir, ficando 
ciente de que o não comparecimento injustificado é considerado 
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa 
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida o do 
valor da causa, bem com de que, não sendo obtida a conciliação, 
deverá oferecer contestação, na forma do art. 335, I e II e do art. 
336 do CPC, e, se não oferecê-la, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC). 
Ciente de que este Juízo funciona na Avenida Erasmo Braga, nº 
115, salas 317, 319 e 321, corredor A - Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e fim de direito é 
expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, Comarca 
da Capital, aos 18/03/2019.. Eu, Maria Alice Gomes Massoni da 
Costa, mat. 01/13815, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscre-
vo. (as) Sandro Lúcio Barbosa Pitassi - Juiz de Direito. 0258

China investirá US$ 135 bi na fabricação de veículos elétricos
Fitch prevê 
crescimento 
no segundo 
trimestre do 
mercado chinês

Em torno de 45% do in-
vestimento global da indús-
tria em veículos elétricos, 
mais de US$ 135 bilhões, 
vai ocorrer na China. O país 
está promovendo a produção 
e venda de carros elétricos 
por meio de um sistema que 
combina cotas estabelecidas 
pelo governo, crédito e in-
centivos. “Há uma corrida” 
para se investir em veículos 
elétricos e baterias, disse 
Alexandre Marian, diretor 
da AlixPartners e co-autor 
de um estudo de 2018 que 
previu que o investimento 
total em veículos elétricos 
será de US$ 255 bilhões até 

2023, por parte de montado-
ras globais e fornecedores.

Mesmo com a redução 
dos subsídios, o mercado 
chinês de veículos elétricos 
continuará a se expandir no 
segundo trimestre de 2019, 
previu a Fitch Ratings. O 
rápido crescimento será 
apoiado pelas ofertas de 
produtos mais atraentes, 
maior aplicação comercial 
desses veículos para passa-
geiros e efeito antecedente, 
disse a empresa em uma 
nota de pesquisa divulgada 
nesta terça-feira.

Subsídios

As autoridades chinesas 
anunciaram no mês passado 
corte de subsídios para a in-
dústria de veículos de nova 
energia com um período 
de transição de três meses, 
com o fim de impulsionar 
o desenvolvimento de alta 
qualidade do setor, citou a 
agência Xinhua. O período 
de transição pode fazer com 

que as fabricantes de veícu-
los elétricos incentivem a 
compra antecipada por meio 
de subsídios aos consumido-
res e promoções.

Com um grande número 
de ofertas de novos mode-
los de veículos elétricos este 
ano, a Fitch Ratings acredi-
ta que o mercado chinês de 
veículos elétricos se expan-
dirá no médio prazo. Uma 
maior competição obrigaria 
as montadoras a melhorar 
a qualidade e desempenho 
dos veículos elétricos, o que 
impulsionará a demanda dos 
consumidores, segundo a 
nota de pesquisa.

As políticas de apoio nos 
últimos anos tornaram o país 
um dos mercados de veícu-
los de nova energia com o 
crescimento mais rápido. 
No ano passado, as vendas 
desses veículos dispararam 
61,74% no país para 1,26 
milhão de unidades, segun-
do a Associação Chinesa de 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores.

Montadoras globais

As montadoras globais 
estão considerando fazer in-
vestimentos de US$ 300 bi-
lhões em tecnologias de car-
ros elétricos nos próximos
cinco a 10 anos, com quase 
metade desse valor direcio-
nado para a China, acele-
rando a transição da indús-
tria em combustíveis fósseis
para fornecedores de bate-
rias e tecnologias de veícu-
los elétricos asiáticos. 

Parte desses recur-
sos serão desembolsados 
pela Volkswagen. Os recur-
sos vão impulsionar avanços 
em tecnologias que reduzem 
custo de baterias, aumentam 
alcance dos veículos e cor-
tam o tempo de carregamen-
to das baterias para tornar os 
veículos mais atraentes aos 
consumidores segundo da-
dos analisados pela Reuters.

Em conversa com um 
pequeno grupo de jornalis-
tas em Pequim, em janeiro, 
Herbert Diess, presidente-

País está promovendo a produção e venda 
de carros elétricos via sistema que combina cotas 

estabelecidas pelo governo, crédito e incentivos.

executivo do grupo ale-
mão, disse que “o futuro 
da Volkswagen será decidi-
do no mercado chinês”.  A 
empresa tem joint-ventures 
há décadas com as maiores 
montadoras de veículos da 
China, SAIC Motor e FAW 
Car.

Quase um terço do total 
de recursos a serem inves-
tido pela indústria em ve-
ículos elétricos, cerca de 
US$ 91 bilhões, estão sendo 

prometido pela Volkswagen, 
que está tentando se distan-
ciar do escândalo de fraude 
em testes de emissões de po-
luentes de motores a diesel, 
conhecido como “Dieselga-
te”, O plano do grupo ale-
mão prevê capacidade pro-
dutiva em três continentes 
para montar até 15 milhões 
de veículos elétricos até 
2025, incluindo 50 modelos 
puramente elétricos e 30 hí-
bridos.

QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz 
Titular do Cartório da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Sl 337C, 339C, 
341C CEP: 20020-970 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-
2222 e-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Produção Antecipada de Provas - CPC - Prestação de 
Serviços / Direito Civil, de nº 0335040-06.2016.8.19.0001, movida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITATIAIA em face de RISHON 
ENGENHARIA LTDA, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo pre-
sente edital CITA o réu RISHON ENGENHARIA LTDA - CNPJ 
32.323.321/0001-13, que se encontra em lugar incerto e desco-
nhecido, para no prazo de qu inze 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 especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e pas-
sado nesta cidade de Rio de Janeiro, 12 de março de 2019. Eu, 
_____Maria José de Jesus Morgado - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/30065, digitei. Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz 
Titular do Cartório da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital. 0256
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Trump ameaça sobretaxar produtos 
europeus por causa da Airbus

Baseado nas conclusões da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), que considera que os subsídios conce-
didos pela União Européia à Airbus têm penalizado repeti-
da vezes a Boeing e causando efeitos adversos aos Estados 
Unidos, o presidente Donald Trump ameaçou impor tari-
fas sobre US$ 11 bilhões de bens importados da Europa. 
A lista dos itens que poderão ter aumento nas tarifas inclui 
helicópteros de passageiros, vários tipos de queijos e vi-
nhos, roupas para a neve e algumas marcas de motos. 

A administração norte-americana iniciará o pro-
cesso de seleção dos produtos europeus nos quais po-
derão ser aplicadas as tarifas adicionais, caso a Eu-
ropa não recue nos subsídios concedidos à Airbus.
A reclamação da Boeing foi feita há 14 anos e é um dos 
casos mais antigos que está pendente na OMC. A governo 
Trump, no entanto, está cauteloso, pois só pretende alterar 
as tarifas no final deste verão e após a aprovação da OMC.

O interessante é que a ameaça de novas tarifas surgiu 
quando se aproxima o momento de negociar as tarifas in-
dustriais com a Europa, colocando pressão sobre futuras 
conversações. E também, no instante em que companhias 
aéreas de diversos países estão cancelando pedidos dos 
aviões da Boeing, o que causará um prejuízo da ordem de 
US$ 50 bilhões. 

Ganhou ilicitamente US$ 65 mil e problemas
Paul B. Powers, ex-advogado sênior da SeaWorld 

Entertainment Inc., conforme acusação da Securities 
and Exchange Commission (SEC) se utilizou da in-
formação privilegiada de que a receita da empresa 
seria melhor do que a prevista para o segundo trimes-
tre de 2018. E, em seguida, comprou 18 mil ações 
da companhia, que tiveram aumento de 17%, após a 
empresa comunicar um forte desempenho financeiro 
após um longo período de declínio. Powers vendeu 
imediatamente suas ações e lucrou de modo ilícito, 
aproximadamente US$ 65 mil. 

A SEC acusou Powers de fraude em um tribunal fede-
ral em Orlando, Flórida. O advogado concordou com uma 
liminar permanente com os montantes de restituição e pe-
nalidades, se houver, a serem decididas pelo tribunal. O
acordo está sujeito à aprovação do tribunal. Em uma ação 
paralela, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou 
hoje acusações criminais contra os Poderes decorrentes da 
mesma conduta.

Reino Unido nas eleições europeias
O Reino Unido  terá pela segunda vez uma nova 

data de saída da União Europeia, mas fica obrigado a 
participar nas eleições europeias que serão realizadas 
entre 23 e 26 de maio, independentemente de ter ou 
não aprovado o acordo de saída. Caso não participe 
das eleições, automaticamente será expulso no dia 1 
de junho, segundo as informações do The Guardian, 
do Financial Times e da Reuters. Parece que a parti-
cipação nas eleições é uma nova derrota para a pre-
mier Theresa May.

Salário anual do CEO do Twitter foi US$ 1,40
Jack Dorsey quis ser marinheiro, alfaiate e pintor sur-

realista, mas atualmente é o presidente do Twitter e da 
empresa de pagamentos por telemóvel Square. E, como 
CEO, recebeu em 2018 apenas US$ 1,40 dólares de salá-
rio, comunicado pela empresa à Securities and Exchange 
Commission.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança (Procedimento Sumário) proposta pelo CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MIRANTE CAMPESTRE em face de LUANA 
ROMERO PINHEIRO ALVES E OUTRO - Processo nº. 0020507-
96.2013.8.19.0203, passado na forma abaixo: O DR. OSCAR 
LATTUCA - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER 
aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a LUANA ROMERO PINHEIRO 
ALVES – CPF: 090.588.987-84, e seu marido FÁBIO WILSON 
FERNANDES POVOA – CPF: 093.138.247-52, e á CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.360.305/0001-04, na qualidade de Credora Fiduciária, na 
forma do Art. 889, Incisos I e V do NCPC, que no dia 10/04/2019,
às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Professora Francisca 
Piragibe, nº 80, Taquara/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO 
PORTELLA LOURENÇO, será vendido acima da avaliação, ou no 
dia 17/04/2019, pela melhor oferta, o imóvel situado na Rua Retiro 
dos Artistas, nº 1.931 - Bloco 05, apartamento 106 – Pechincha, 
JPA/RJ, com direito a uma vaga de garagem. Avaliação: R$
446.606,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos 
e seis reais). Conforme certidão do 9º RGI - matriculado sob o 
n° 311.211, constando no ato R–9 COMPRA E VENDA: Em favor 
de LUANA ROMERO PINHEIRO ALVES, secretária, solteira, 
e FÁBIO WILSON FERNANDES POVOA, servidor público 
federal, brasileiros, residentes nesta cidade; R–10 ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA: Em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 
00.360.305/0001-04, com sede em Brasília/DF, para garantia da 
divida no valor de R$ 130.036,23; R–11 PENHORA: Oriunda da 
própria ação; R–12 INTIMAÇÃO: Fica averbado com base no art. 
12 do Provimento CGJ nº 02/2017 a INTIMAÇÃO dos fiduciantes 
LUANA ROMERO PINHEIRO ALVES e FÁBIO WILSON 
FERNANDES POVOA, anteriormente qualificados, realizada em 
04/07/19, nos termos do Art. 26 da Lei 9514/97, para pagamento 
no prazo de 15 dias contados da data da intimação, dos encargos 
vencidos e não pagos referente ao contrato de financiamento com 
garantia de alienação fiduciária, registrado com o nº 10. Apresenta 
débito de IPTU no exercício de 2012 á 2018 = R$ 13.372,63. Taxa 
de incêndio inscrição nº. 3580371-7, em débito no exercício de 
2013; 2014 e 2017 = R$ 339,68. Venda Livre e Desembaraçada 
dos débitos de IPTU e TAXAS, art. 130- § único do CTN c/c Art. 
908 - § 1º do CPC. Condição de pagamento: Arrematação á vista, 
ou mediante caução de 30%, acrescido de 5% de comissão ao 
Leiloeiro, custas cartorárias de 01%, sendo os 70% restante no 
prazo de 15 dias.  As certidões estão nos autos. Fica(m) o(s) 
executado(s) e credores por intermédio deste edital, na pessoa 
dos seus advogados devidamente constituídos nesses autos 
intimados do Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 e 
seus incisos do CPC. E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o presente, outro na íntegra 
está publicado no site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.
br, de acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do NCPC. Rio de Janeiro, 
08/03/2019. Eu, Antônio Pedro da Silva Machado - Responsável 
pelo Expediente – matr. 01/22994, o fiz datilografar e subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ – RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por CYNIRA DE 
MORAES em face do ESPÓLIO DE LUIZ LEOVEGILDO DA SILVA 
E OUTRA - Processo nº. 0003620-23.2002.8.19.0203, passado 
na forma abaixo: O DR. MARCELO NOBRE DE ALMEIDA - Juiz 
de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente ao ESPÓLIOS DE LUIZ LEOVEGILDO DA SILVA 
e IVA RANGEL DA SILVA, na pessoa do seu representante 
legal LUIZ FERNANDO DA SILVA, na forma do Art. 889 - 
Inciso I do NCPC, de que no dia 10/04/2019 às 15:00 horas, no 
Átrio do Fórum Regional de Jacarepaguá, situado na Rua Profª 
Francisca Piragibe nº. 80, hall de entrada – Taquara, Jacarepaguá 
- RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, 
será vendido acima da avaliação, ou no dia 17/04/2019, pela 
maior oferta - §Único – Art. 891 do CPC, o imóvel situado na 
ESTRADA DE JACAREPAUÁ Nº. 7473 – BLOCO 05 – APTO. 
104 – FREGUESIA- JPA. Avaliação: R$ 178.643,00 (Cento 
e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais). - 
Conforme certidão do 09º RGI - matriculado sob o nº. 83.076, 
situado na Estrada de Jacarepaguá nº 7473, apto. 104 do Bloco 
05 com fração de 0,002351943 do terreno, constando no ato R.04
COMPRA E VENDA: Em favor de LUIZ LEOVEGILDO DA SILVA 
e s/m IVA RANGEL DA SILVA; R.09 PENHORA EM 1º GRAU:
Oriunda da própria ação. Apresenta débito de IPTU no exercício 
de 2016 á 2018 = R$ 587,71, mas os acréscimos legais. Taxa de 
Incêndio – inscrição nº. 470375-7, em divida ativa no ano de 2015 
e 2016 = R$ 73,61. O imóvel será vendido livre de débitos de 
IPTU e TAXAS, de acordo com o artigo 130 - § Único do C.T.N c/c 
§ 1º, do Art. 908, do CPC. Condição de pagamento: Arrematação 
à vista, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e ás custas de 
Cartório de 1% até o máximo permitido. Ás certidões estão nos 
autos. Ficam os executados intimados por intermédio deste edital, 
na pessoa dos seus advogados devidamente constituído nesses 
autos conforme preceitua o Inciso I - Art. 889 do CPC. Para 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente 
Edital, que foi publicado através do site de leilões on-line: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, de acordo com Art. 887 § 2º e 3º do CPC, 
outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum. Rio de Janeiro, 
13/03/2019. Eu, Juliana dos Santos Gomes - Responsável pelo 
Expediente, mat. 01/30117, o fiz datilografar e subscrevo.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE 
GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas - Edital de Convocação: Ficam 
convocados os Srs. Acionistas da Companhia Distribuidora de Gás do Rio 
de Janeiro - CEG a comparecer à Assembleia Geral Ordinária (AGO), a se re-
alizar no próximo dia 25 de abril de 2019, às 13:30h (treze horas e trinta mi-
nutos), em primeira convocação, no endereço Av. Presidente Vargas, nº 1001, 
9º andar, sala 901 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre as se-
guintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordi-
nária: 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimo-
nial e demais Demonstrações Financeiras auditadas de 2018, acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independen-
tes, assim como do parecer do Conselho Fiscal; 2. Aprovação da Distribuição 
de Resultados de 2018 e da Destinação de parte da Reserva de Expansão; 
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do
Presidente do órgão; 4. Instalação e Eleição dos membros do Conselho Fiscal
da Companhia; e 5. Fixação da remuneração da administração da Compa-
nhia e do Conselho Fiscal. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram 
à disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da Ordem
do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão
comparecer à AGO munidos de instrumento de procuração. O percentual mí-
nimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de 
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 11 de abril de
2019. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

SEXTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Raquel de Oliveira - Juiz Titular do Car-
tório da 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SA-
BER 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 Professora Francisca Piragibe, 80 - Fórum CEP: 
22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ, trami-
tam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADAS-
TRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condomi-
niais / Condomínio em Edifício, de nº 0033002-07.2015.8.19.0203, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT em 
face de THALES LOPES BLASO, objetivando CITAR O RÉU. As-
sim, pelo presente edital CITA o réu THALES LOPES BLASO, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinz e dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, fi-
cando 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 especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
em quatorze de março de dois mil e dezenove. Eu, Maria Regina 
Borges da Costa e Sá - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/28227, digitei. E eu, _ Maria Fernanda Greca Gonçalves - Res-
ponsável pelo Expediente - Matr. 01/30614, o subscrevo. 0253

Gol amortizou R$ 203 milhões  
de dívida no primeiro trimestre
Companhia aérea 
prevê margem 
operacional  
de 16% a 17%  
no período

A Gol divulgou nesta ter-
ça-feira em seu site dados 
preliminares e não audita-
dos do primeiro trimestre 
de 2019. A companhia es-
tima uma margem Ebitda 
de 29% a 30% no trimestre, 
um aumento em relação à 
obtida no mesmo período 
de 2018 (28%). A compa-
nhia amortizou R$ 203 mi-
lhões de dívida durante o 
trimestre e a liquidez total 
no final do trimestre está 

estimada em R$3,5 bilhões. 
A teleconferência de resul-
tados do primeiro trimestre 
está marcada para 30 de 
abril.

A companhia aérea prevê 
margem operacional de 16% 
a 17% no 1° tri de 2019. No 
resultado do primeiro tri-
mestre de 2018, a margem 
Ebit (lucro antes de juros e 
impostos) foi de 17%, de 
acordo com os números di-
vulgados na época. 

A receita unitária de pas-
sageiro (Prask) esperada 
para o primeiro trimestre é 
maior em aproximadamen-
te 3% comparada ao mes-
mo período do ano passado. 
Para o trimestre terminado 
em março, a Gol espera um 
aumento da receita unitária 
(RASK) de aproximadamen-
te 3%. 

Os custos unitários 

ex-combustíveis (Cask 
ex-comb.), deverão au-
mentar aproximadamente 
3% comparativamente ao 
primeiro trimestre do ano 
anterior, devido à depre-
ciação da moeda brasi-
leira na comparação ano 
sobre ano. A Gol divulgou 
previsão de capacidade 
(Ask), de alta de 5% nos 
três meses encerrados em 
março frente a igual inter-
valo do ano anterior.

Resultados de 2018

No mês passado, a Gol re-
portou prejuízo de R$ 779,7 
milhões em 2018, após a 
companhia registrar lucro 
de R$ 377,8 milhões em 
2017. Analisando somente 
o quarto trimestre a empresa 
teve lucro líquido de R$ 580 
milhões, bem superior aos 

R$ 62 milhões apurados no 
mesmo período de 2017, em 
meio a uma forte redução no 
resultado financeiro negati-
vo.

A empresa elevou as pro-
jeções de margem de lucro 
antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização 
(Ebitda) para cerca de 28% 
em 2019 e para cerca de 
29% em 2020. Em janeiro, 
a empresa havia estimado 
margem Ebitda em 2019 de 
27%. A Gol prevê uma re-
ceita líquida total de R$ 14,2 
bilhões em 2020.

A companhia também 
melhorou ligeiramente a 
previsão para o endivida-
mento. Para 2019, a estima-
tiva de dívida líquida sobre 
Ebitda caiu de 3 para 2,9 
vezes, enquanto para 2020 
a previsão passou de 2,5 
para 2,4 vezes.  

American Airlines 
informa que terá receita 
menor no trimestre

A duas tragédias com 
os Boeing 737 MAX está 
impactando os negócios 
das companhias aéreas. 
Após cancelar centenas 
de voos ao longo do pri-
meiro trimestre, principal-
mente devido à suspensão 
do Boeing 737 MAX, a 
American Airlines reduziu 
nesta terça-feira estimativa 
de receita para o primeiro 
trimestre.

A operadora reduziu 
suas perspectivas para as 
margens no primeiro tri-
mestre, citando preços 
mais altos dos combustí-
veis. Excluindo itens es-
peciais, a empresa espera 
agora que a margem antes 
dos impostos seja de 2% a 
4%, em comparação com a 
previsão anterior de 2,5% a 
4,5%.

Conforme informações 
da Reuters, a maior compa-

nhia aérea norte-americana 
disse que vai estender os 
cancelamentos de 90 voos 
diários até 5 de junho, uma 
indicação de que a aero-
nave da Boeing não pode-
rá retornar ao serviço em 
breve. A American Airlines 
possui 24 jatos MAX, um 
avião que teve voos sus-
pensos em todo o mundo 
em março após dois aci-
dentes.

Nesta terça-feira, as 
ações da American caíram 
3% depois que a compa-
nhia aérea anunciou que 
agora espera que a receita 
por assento aumente 1% 
em comparação com a 
previsão anterior, de cres-
cimento de 2%. As ações 
da American Airlines ca-
íram para 32,88 dólares 
no início do pregão. Elas 
subiram cerca de 5,5% até 
agora este ano.

Novo comando da Embraer 
virá do grupo Marcopolo 

A Assembleia Geral Or-
dinária da Embraer, marca-
da para dia 22 deste mês, 
comunicará que Francisco 
Gomes Neto, atual presi-
dente da Marcopolo, será 
indicado ao Conselho de 
Administração para ocu-
par o cargo de presidente 
e CEO da companhia, su-
cedendo Paulo Cesar de 
Souza e Silva. A eleição 
do novo presidente ocorre-
rá em reunião do Conselho 
após a Assembleia Geral 
Ordinária.

Graduado em Engenha-
ria Elétrica com especia-
lização em Administração 
de Empresas e MBA em 
Controladoria e Finanças, 
Francisco Gomes Neto 
desenvolveu carreira na 
indústria automotiva em 
posições de CEO nos úl-
timos 20 anos no Brasil e 
nos Estados Unidos. Nos 
últimos três anos, atuou 
como CEO do grupo Mar-
copolo, no qual liderou o 
processo de transforma-
ção da companhia, geran-
do forte crescimento de 

vendas e valor de mercado 
do negócio. Anteriormen-
te, foi CEO Americas da 
alemã Mann+Hummel e 
presidente da Knorr Bre-
mse (líder mundial de sis-
temas de controle de veí-
culos comerciais), entre 
outros.

“Com vasta vivência inter-
nacional e foco na gestão de 
empresas do setor industrial, 
tenho certeza que Francisco 
Gomes Neto tem o perfil e 
competências certas para lide-
rar a Embraer nesse momento 
de transformação da empresa 
e do setor aeronáutico global”, 
afirma Alexandre Silva, presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da Embraer, sobre a 
indicação.

Após a AGO do dia 22 des-
te mês, Paulo Cesar de Sou-
za e Silva atuará como sê-
nior advisor do Conselho de 
Administração no processo 
de integração do novo Presi-
dente e no acompanhamento 
da segregação de ativos e re-
cursos da aviação comercial 
até a conclusão do negócio 
com a Boeing.
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Petrobras: venda da Liquigás ‘amplia a competitividade do processo’
Investidor ou grupo 
deve possuir ativos 
sob administração, 
gestão ou controle 
de US$ 1 bilhão

A Petrobras divulgou nes-
ta terça-feira um novo teaser
sobre o processo de venda 
de sua subsidiária no setor 
de gás, a Liquigás Distribui-
dora S.A, com atuação em 
25 estados do país.  O teaser
reúne informações sobre a 
oportunidade de investimen-
to e apresenta critérios mais 
amplos de elegibilidade para 
a seleção de potenciais parti-
cipantes.

Em março, analistas esti-
maram que a venda rende-
ria à estatal mais de R$ 2 
bilhões. A venda tem asses-
soria financeira exclusiva 
do Banco Santander (Bra-
sil). Os potenciais compra-
dores deverão entrar em 

contato com o Santander 
até o dia 19 de abril, a fim 
de expressar formalmente o 
seu interesse.

Na última sexta-feira 
(5), a Petrobras divulgou ao 
mercado o processo com-
petitivo para a alienação da 
integralidade das ações da 
Liquigás (100%). Com essa 
venda, a Petrobras marca 
sua saída do segmento de 
distribuição de gás lique-
feito de petróleo (GLP) no 
Brasil. 

De acordo com as re-
gras atuais, para disputar 
o ativo os participantes do 
processo de seleção de-
vem ter receita bruta em 
2018 superior a US$ 100 
milhões. Além disso, o in-
vestidor ou grupo econô-
mico deve possuir ativos 
sob administração, gestão 
ou controle de pelo menos 
US$ 1 bilhão.  

Em 2016, a distribuido-
ra de gás havia sido nego-
ciada pelo grupo Ultra, que 
ofereceu R$ 2,8 bilhões. No 

entanto, no início de 2018 o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
não concordou com a tran-
sação.

Mas, diferentemente 
deste último, o processo 
atual de venda quer atrair 
para o negócio fundos de 
investimento ou empre-
sas de private equity que 
tenham operações no seg-
mento de petróleo e gás. 
Seria uma maneira de evi-
tar alguma proibição por 
parte do regulador anti-
truste.

Sobre a divulgação do 
novo teaser, a Petrobras 
esclareceu que os ajustes 
realizados visam aumen-
tar a competitividade do 
processo, viabilizando a 
possibilidade de partici-
pação de investidores de 
outros setores, e mitigan-
do riscos concorrenciais e 
de concentração de merca-
do. As informações estão 
no site RI (Relação com 
Investidores): http://www.

petrobras.com.br/ri).

Potenciais investidores 

A Petrobras visa atrair 
potenciais investidores para 
participar do processo com-
petitivo de venda. São players 
estratégicos para a compa-
nhia, empresas que atuem nos 
segmentos de distribuição de 
GLP, gás natural ou combus-
tíveis, comercialização global 
de commodities de terceiros 
(trading), como petróleo bruto 
e seus derivados, com receita 
bruta em 2018 superior a US$ 
100 milhões.

Segundo relatório publi-
cado pela Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP), em 
outubro de 2018, empresas 
que atuam no mercado brasi-
leiro de distribuição de GLP 
e possuem mais de 10% de 
participação de mercado, 
somente poderão participar 
como parte de uma oferta 
conjunta e não poderão ad-
quirir individualmente uma 
parcela correspondente a 

mais de 30% do volume de 
vendas da Liquigás.

Segundo a Petrobras, as 
empresas que forem selecio-
nadas para a fase vinculan-
te em proposta única ou em 
conjunto não poderão se as-
sociar entre si para apresen-
tação de uma única proposta 
vinculante conjunta ou trocar 
de parceiros entre si. “Cada 
participante somente poderá 
apresentar uma proposta em 
cada etapa do processo (seja 
individual ou como parte de 
um grupo ofertante)”, infor-
mou a estatal. 

Logística

O Brasil é um dos maio-
res mercados de GLP do 
mundo. O GLP atende 
100% dos municípios do 
país. A Liquigás conta com 
uma rede de mais de 4.800 
distribuidores próprios, 
que atendem cerca de 35 
milhões de consumidores 
residenciais por mês.  A 
empresa faz o envasamen-

to, distribuição e comercia-
lização de GLP por meio 
dos segmentos de negócios 
engarrafados e a granel. A 
companhia é líder no seg-
mento de GLP envasado. 

A Liquigás possui uma 
infraestrutura logística com 
23 centros operacionais, 16 
armazéns, 1 instalação de 
armazenamento rodoviário/
ferroviário e base de carre-
gamento, serviço contratado 
em 7 fábricas de envasamento 
terceirizadas e 2 operadores 
logísticos. 

Fundada em 1953 e sedia-
da em São Paulo, a Liquigás 
foi adquirida pela Petrobras 
da ENI em agosto de 2004 e 
é operada como uma empre-
sa independente desde então. 
De acordo com o Sindicato 
Nacional das Empresas Dis-
tribuidoras de Gás Liquefeito 
de Petróleo (Sindigás), a Li-
quigás é a marca Top of Mind 
dentre os consumidores bra-
sileiros de GLP 5. Oportuni-
dades de Crescimento Clara-
mente Identificadas.

Precatórios antigos 
corrigidos podem custar  
R$ 40 bi aos cofres públicos

O governo federal enviou 
uma manifestação ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
informando que a correção
dos valores de precatórios 
antigos conforme a inflação 
pode gerar impacto superior 
a R$ 40 bilhões aos cofres 
públicos. De acordo com re-
portagem veiculada pela TV 
Globo nesta terça-feira, seis 
ministros do STF já votaram 
pela correção dos valores 
dos precatórios pela infla-
ção.

Para os ministros, vale o 
entendimento do Supremo 
de 2013 conforme o qual o
índice correto é o da infla-
ção e deve ser aplicado para 
dívidas novas e antigas. Ou-
tros dois ministros votaram 
pela aplicação da TR para as 
dívidas entre 2009 e 2015. 
Argumentam que a medida 
beneficia quem tem valores 
a receber e não prejudica os 
cofres públicos.

Precatórios são títulos de 
dívidas do poder público 
reconhecidas pela Justiça. 
Quando alguém ganha um 
processo na Justiça con-
tra um ente público, e tem 
direito a receber alguma 
quantia, recebe o chamado 

precatório e entra na fila do 
pagamento.

No memorial enviado ao 
STF, o advogado-geral da 
União, André Luiz de Al-
meida Mendonça, afirma 
que, segundo o Departa-
mento de Cálculos e Perí-
cias, corrigir os valores dos 
precatórios pela inflação vai 
gerar uma quantia “astronô-
mica” a ser paga. Conforme 
a AGU, o acréscimo geraria 
impacto de R$ 12,38 bilhões 
nos precatórios entre 2011 e 
2013, incluindo as dívidas 
da área previdenciária e as 
trabalhistas.

No mês passado, o STF 
começou a julgar uma ação 
que questiona a correção 
dos valores dos precató-
rios antigos pela inflação. A 
maioria dos ministros votou
a favor da correção, mas o 
julgamento foi suspenso 
por um pedido de vista de 
Gilmar Mendes. Prefeitu-
ras, estados e União, porém, 
alegam situação fiscal deli-
cada, inclusive com salários 
atrasados, e defendem pagar 
o estoque das dívidas corri-
gido pela Taxa Referencial 
(TR), O que resulta em um 
valor menor.

Apple já subiu 8% no rali  
de alta que já dura 10 dias

O movimento de valo-
rização da ação da Ap-
ple neste ano começou 
em 27 de março, dois 
dias depois que a empre-
sa anunciou novos servi-
ços na área de entreteni-
mento e finanças. Nesta 
terça-feira, as ações da 
empresa marcaram ele-
vação de cerca de 1%, 
o maior nível em cinco 
meses e marcando a dé-
cima sessão de valoriza-
ção seguida pela primei-
ra vez desde 2010.

O atual movimento 
de alta na ação da em-
presa atribui um va-
lor de mercado para a 
Apple de cerca de US$ 
952,5 bilhões de dóla-
res, segundo dados da 
Refinitiv. A Microsoft 
é a segunda companhia 

mais valiosa dos Esta-
dos Unidos, com valor 
de mercado de US$ 
914,5 bilhões, seguida 
pela Amazon.com, com 
US$ 905,5 bilhões.

A ação acumula alta 
de cerca de 8% nos úl-
timos 10 dias, abaixo 
da valorização de apro-
ximadamente 14% no 
rali anterior de 10 dias, 
registrado em outubro 
de 2010. Nos últimos 10 
dias, o sub índice de tec-
nologia do S&P 500 acu-
mulou alta de 3,5 por 
cento, o S&P 500 subiu 
2,2 por cento e o Dow 
teve ganho de cerca de 2 
por cento. O mais longo 
rali registrado pela ação 
da Apple ocorreu entre 
abril e maio de 2003, de 
12 dias seguidos.




