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Mais de 200 
milhões no 
mundo realizam 
trabalho infantil

Relatório da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) aponta 
que 218 milhões de crianças entre 
cinco e 17 anos realizam trabalho 
infantil. Em termos absolutos, a 
maior parcela, 72,1 milhões, está 
na África, seguido pela Ásia e pelas 
Américas.

De acordo com a OIT, uma em 
cada cinco crianças na África tra-
balha. O número corresponde a 
19,6%. A prevalência em outras 
regiões está entre os 3% e os 7%. 
A agência da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) alerta que os 
meninos parecem enfrentar um ris-
co maior de trabalho infantil, mas 
isso também pode ser um reflexo de 
uma subnotificação do trabalho das 
meninas, particularmente no traba-
lho infantil doméstico.

Analisando os setores econômi-
cos que mais empregam menores 
de idade, a agência da ONU infor-
ma que a agricultura é responsável 
por 71% do trabalho infantil, segui-
da pelos setores de serviços e da 
indústria.

No Dia Mundial contra o Tra-
balho Infantil, lembrado nesta 
quarta-feira, a secretária-executiva 
do Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil 
(FNPETI), Isa Oliveira, afirmou 
que atualmente ainda há uma natu-
ralização do trabalho infantil, como 
se fosse algo positivo para crianças 
e adolescentes.

“Mas é interessante observar que 
essa naturalização é para crianças e 
adolescentes de famílias de baixa 
renda, que são vítimas de exclusão 
social”, disse. A secretária ressaltou 
que negros são maioria entre crian-
ças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil.

Cortes na Previdência 
caem para R$ 800 milhões
Relatório da reforma 
não deve incluir 
estados e municípios, 
diz Maia

Com a retirada dos “bodes da 
sala” – BPC e previdência rural – e 
mudanças na idade mínima de pro-
fessores e nas regras de transição, 
parlamentares do Centrão estimam 
que os cortes nas aposentadorias 
somem entre R$ 800 bilhões e R$ 
850 bilhões em dez anos.

Além de contrariado em relação 
ao valor, o governo também deve 
ver ficar fora do relatório do depu-
tado Samuel Moreira (PSDB-SP) a 
mudança de regime para capitaliza-
ção. O relatório deve ser lido nesta 
quinta-feira, às 9h30, mas as pres-
sões por mudanças não pararam.

O presidente da Câmara, de-
putado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou que as maiores polêmicas 
vão aparecer após a apresentação 
do texto de Moreira. Maia adiantou 
que o relatório não deve incluir os 
estados e municípios.

“Num primeiro momento, ainda 
não há um acordo firmado. Então 
o texto que virá amanhã (quinta), a 

princípio, é um texto sem os gover-
nadores, mas, na hora da votação, 
apresenta uma emenda reincluindo 
os governadores se for construí-
do, até a votação no plenário, esse 

acordo”, afirmou Maia.
O presidente da Casa disse ainda 

que trabalha na construção de um 
acordo com os líderes para que a 
votação do parecer da proposta na 

comissão especial seja realizada no 
dia 25 de junho. Maia avalia que o 
plenário vote o relatório na primei-
ra semana de julho. 
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Maia: maiores polêmicas vão aparecer depois da apresentação do relatório

Greve geral 
está no ‘trending 
topics’ do Twitter 
há quatro dias

A greve geral marcada pelas cen-
trais sindicais para a próxima sexta-
feira, 14 de junho, está há quatro 
dias consecutivos entre os assuntos 
mais comentados do Twitter Brasil, 
os chamados trending topics.

As hashtags que ficaram entre as 
dez primeiras colocadas da rede so-
cial foram #14JVaiPararTudo, #Sex-
taTemGreve e #Greve14J, impulsio-
nadas pela CUT e demais centrais, 
frentes Povo Sem Medo e Brasil Po-
pular e UNE, além de parlamentares 
contrários às políticas recessivas e 
de ataques aos direitos do Governo 
de Jair Bolsonaro (PSL).

No início da tarde desta quarta-
feira, a hashtag #SextaTemGreve 
era a quinta colocada na lista das 
dez expressões mais retuitadas. Às 
14h14, estava em quarto lugar, às 
16h24 passou para terceiro, e às 
17h14 voltou para o quarto lugar.

Segundo a ferramenta Google 
Trends, a pesquisa por “greve ge-
ral” vem registrando um aumento 
repentino de buscas desde domin-
go, dia 9, e atingiu o pico deste ano 
às 13h desta quarta.

A paralisação é contra a reforma 
da Previdência, contra os cortes na 
educação e por mais empregos. Em 
várias capitais do Brasil, os traba-
lhadores já anunciaram a paralisa-
ção do transporte coletivo urbano, 
de bancos, escolas, fábricas e co-
mércio. Motoristas, metroviários, 
rodoviários, ferroviários vão parar 
em cidades como São Paulo, Sal-
vador, Belo Horizonte, Fortaleza e 
Recife.

Diálogo revela apoio de Fux à Lava Jato
Um diálogo inédito entre o co-

ordenador da força-tarefa da Lava 
Jato, Deltan Dallagnol, e procu-
radores revela o apoio do minis-
tro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luiz Fux à operação. A 
conversa foi revelada na noite 
desta quarta-feira pelo editor do 
The Intercept Leandro Demori, 
na Bandnews. O diálogo foi lido 
por Reinaldo Azevedo.

Em um grupo de procuradores, 
Dallagnol conta ter conversado 
“mais uma vez com Fux hoje, 
reservado, é claro”. “O ministro 
Fux disse quase espontaneamente 
que Teori Zavascki fez queda de 
braço com Moro e se queimou, e 
que o tom da resposta de Moro foi 

ótimo”, escreveu, em referência à 
repreensão feita por Teori a Moro 
pelos grampos de Dilma Rousse-
ff.

“Fux disse para contarmos 
com ele para o que precisarmos, 
mais uma vez. Só faltou, como 
bom carioca, chamar-me para ir à 
casa dele rs”, acrescentou. “Mas 
os sinais foram ótimos, falei da 
importância de nos protegermos 
como instituições, especialmente 
no novo governo”, completou.

As mensagens foram encami-
nhadas por Dallagnol para o então 
juiz Sérgio Moro, que respondeu, 
em tom de intimidade. “Exce-
lente, in Fux we trust”, escreveu 
Moro, em inglês, o que pode ser 

traduzido como “no Fux a gente 
confia”.

Vale lembrar que Fux foi o mi-
nistro que barrou, no STF, a en-
trevista que o ex-presidente Lula 
concederia antes das eleições de 
2018.

Ainda nesta quarta-feira, a 
Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público da 
Câmara aprovou um requerimen-
to de autoria do vice-líder do PT, 
deputado Rogério Correia (MG), 
convidando o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro. 
Por se tratar de convite, Moro não 
é obrigado a comparecer ao cole-
giado. Ainda não há data definida 
para ouvir o ministro.

Câmbio faz custo industrial 
cair 1% no trimestre

O indicador de custos industriais 
diminuiu 1% no primeiro trimes-
tre deste ano em relação ao quarto 
trimestre de 2018, na série livre de 
influências sazonais. Foi a maior 
queda do indicador desde o segun-
do trimestre de 2016, informa o 
estudo divulgado nesta quarta-feira 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). A queda no custo 
industrial foi puxada pela retração 
de 2,7% nos custos com bens inter-
mediários nacionais e importados, 
usados na fabricação de outros pro-
dutos.

De acordo com a CNI, o custo 
com os bens intermediários do-

mésticos caiu 2,5% no primeiro 
trimestre do ano frente ao quarto 
trimestre de 2018. No mesmo pe-
ríodo, o custo com bens interme-
diários importados recuou 4% de-
vido à valorização do real frente 
ao dólar.

“Um dos grandes impulsiona-
dores da queda dos custos foi o 
câmbio. A valorização do real no 
primeiro trimestre fez com que 
os produtos importados ficassem 
mais baratos e isso se refletiu 
nos preços dos produtos nacio-
nais”, afirma o gerente-executivo 
de Pesquisas da CNI, Renato da 
Fonseca.

Marcelo Camargo/ABr
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Vejo a decisão da Justiça de 
liberar adolescentes infratores de 
sistemas prisionais do Rio por 
falta de vagas como a mais cabal 
demonstração de falência do se-
tor público estadual expropriado 
financeiramente na relação com o 
Governo Federal. Os estados e a 
maioria dos municípios brasilei-
ros estão ruindo por conta de ali-
cerces podres. E o mais dramático 
disso é que se comportam como 
escravos diante do Governo Fe-
deral, que lhes está extorquindo 
dinheiro há décadas por conta de 
uma dívida que não existe. Sei o 
que estou dizendo. Escrevi um li-
vro sobre isso, Acerto de Contas.

O que tem faltado aos gover-
nos estaduais é um senso míni-
mo de responsabilidade em rela-
ção a seus cidadãos e coragem de 
cobrar dívidas do governo. São 
covardes. Pusilânimes. Em lugar 
de buscar seus direitos inequívo-
cos, partilhados com municípios, 
preferem percorrer os ministé-
rios de Brasília, como pedintes, 
humilhados a cada passo em ra-
zão de demandas que se revelam 
impossíveis de atender porque 
seriam um excesso de esmolas.

É um espetáculo grotesco. 
Falam em reforma do sistema 
federativo, mas preferem seguir 
o ritual absurdo da demanda ca-
suística em que se colocam como 
reféns, inclusive sendo forçados 
a privatizar ativos, para não re-
solver absolutamente nada do 
ponto de vista estrutural.

Os estados têm créditos jun-
to ao Governo Federal relativos 
à Lei Kandir de mais de R$ 600 
bilhões. Pagaram indevidamente 
à União, desde 1997, cerca de 
R$ 300 bilhões por conta de uma 

dívida consolidada em 1998 que 
considero nula. E têm direitos 
relativos à DRU, de dezenas de 
bilhões de reais.

Ao todo, é mais de R$ 1 tri-
lhão de crédito junto à União, o 
qual, se fosse pago, resolveria de 
forma definitiva a crise financei-
ra deles, e abriria caminho para 
uma verdadeira reforma federati-
va. Acima de tudo isso se sobre-
põe a queda de receita estadual, 
resultante exclusivamente da po-
lítica econômica federal.

Diferente do trilhão de Paulo 
Guedes a ser debitado à infame re-
forma previdenciária, que só servi-
rá para contrair adicionalmente a 
economia, esse cerca de um trilhão 
devido aos estados corresponde a 
desinvestimentos feitos ao longo 
de quase três décadas nos sistemas 
estaduais de educação, de saúde e 
de segurança.

Sem esses recursos extorqui-
dos dos orçamentos estaduais, 
estados como o Rio de Janeiro 
não estariam passando pela situ-
ação paradoxal de ter que despe-
jar na sociedade, como se fossem 
lixo, menores infratores a que o 
Estado nega um sistema decente 
socioeducativo.

Tudo isso é parte de um siste-
ma político que apodreceu ao sa-

bor de intervenções neoliberais, 
inclusive nos governos do PT. O 
fetiche dos superávits primários 
dominou a política financeira 
brasileira há décadas, tirando 
dinheiro da sociedade para pa-
gar o serviço da dívida pública a 
taxas escorchantes. Estamos tra-
balhando para os banqueiros. E 
os estados, no seu campo, deixa-
ram-se extorquir pacificamente, 
confiados no socorro tópico do 
Governo Federal. Agora o pote 
de água transbordou. Eles não 
tem margem sequer para pedir.

Estou assistindo à ciranda pa-
tética de reuniões em série dos 
governadores em busca de uma 
fórmula para a chamada reforma 
federativa. São inúteis. Enquan-
to não se convencerem de que a 
saída não é conjuntural, mas es-
trutural, estarão rodopiando em 
torno do Governo Central sem 
qualquer eficácia. Ou estabele-
cem uma aliança com o Congres-
so e partem abertamente para 
um conflito político federativo, 
ou vão ficar eternamente na fila 
da mendicância de recursos cir-
cunstanciais, condenados a atra-
sos da folha e dos fornecedores.

Não é culpa do Governo Bolso-
naro, mas dos anteriores, essa situ-
ação insustentável. A culpa atual, 
provável, é do ministro Paulo Gue-
des, que certamente resistirá a uma 
solução que passa por um inevitá-
vel aumento da dívida pública.

Por certo que um trilhão é 
muito dinheiro. Mas o Congres-
so Nacional poderá autorizar um 
crédito em títulos públicos nesse 
montante, a ser liberado em três 
a quatro vezes para os estados. 
Risco de inflação não existe, 
pois a economia está em depres-

são. Também não existe risco de 
credibilidade dos títulos brasilei-
ros, pois há ampla margem para 
emissão de novos papéis com 
nossa base de reservas.

É importante entender que 
a liberação de um crédito total 
nesse montante seria de crucial 
importância para a retomada da 
economia. Seria como o New 
Deal dos Estados Unidos e o 
Novo Plano alemão dos anos 30. 
Numa escala menor, seria como 
a injeção na economia, através 
do BNDES, de R$ 200 bilhões 
em 2009 e 2010, oriundos do 
Tesouro (títulos), para enfrentar 
a crise internacional: escapamos 
da crise externa e crescemos 
nada menos que 7,4% em 2010, 
um recorde mundial do período.

O risco é a estupidez neolibe-
ral. Entretanto, ou é essa saída ou 
este governo afundará de vez os 
estados e o Brasil. Um pré-requi-
sito, claro, é a redução drástica de 
taxa básica de juros que remune-
ra títulos da dívida pública. Isso 
depende exclusivamente de uma 
decisão política pois temos uma 
confortável posição de reservas 
internacionais para enfrentar 
qualquer chantagem do mercado.

Enfim, ou os estados são sal-
vos financeiramente, ou será 
regra a continuidade da degra-
dação da saúde e da educação, 
ou teremos ainda que continuar 
enfrentando esse jogo sujo da 
Justiça e do Executivo de juntar 
adolescentes infratores em refor-
matórios para logo depois despe-
já-los na sociedade sem medidas 
socioeducativas.

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Ou estabelecem 
aliança com o 
Congresso ou ficarão 
eternamente na fila 
da mendicância

Estados credores de R$ 1 trilhão são esmagados pela União Resgatar ídolos 
pode nos fazer 
mais felizes

O Brasil parece ser assim... desconcertan-
te. Um tipo de inovador que cria coisas inu-
sitadas em um repetente ou espasmos cria-
tivos. Talvez Garrincha tenha sido a síntese 
da nossa essência, com seus dribles, seu gin-
gado que encontrava soluções quando nada 
indicava que fosse possível. Não precisava 
do técnico nem de combinar jogadas com 
ninguém. O milagre acontecia pelas pernas 
tortas que, por si só, já eram um desafio para 
a prática a que se propunha.

Vejamos o momento atual do país. Nosso 
presidente tem sido alvo de críticas generali-
zadas, pelo menos pelo que se lê na imprensa 
em geral, por suas colocações. Quando todos 
se concentram na reforma da Previdência, a 
tábua da salvação, ele solenemente vai ao 
Congresso discutir a cadeirinha das crianças!

Não desejo compará-lo ao nosso ídolo 
de futebol, pelo menos na arte de cada um, 
mas sou tentado a me mostrar surpreso com 
alguns efeitos que aparecem na conjuntura 
atual ou no jogo que está sendo jogado, se 
preferirem o sentido figurado.

Fato é que temos sido surpreendidos por 
uma atuação muito ativa do Congresso, que 
enquanto reclama da falta de articulação 
política do Executivo e da ausência de uma 
pauta consistente, assume um protagonismo 
muito interessante vis a vis seu passado re-
cente.

Tentando livrar-me do pessimismo que 
assola a nação de uns tempos para cá, vejo 
positivamente esse tipo de parlamentarismo 
à brasileira que estamos praticando. Parece 
que Deus escreve certo por linhas tortas, 
como afirma o dito popular.

A verdade é que estávamos mal acostu-
mados com um parlamento, digamos, dó-
cil. Como se a democracia fosse a morada 
da convergência de opiniões. Talvez tenha-
mos que olhar com mais alegria, e uma boa 
dose de adrenalina no sangue, os embates 
frequentes entre Executivo e Legislativo. 
Afinal, deputados e senadores também me-
receram os votos do povo para representá-lo 
e, com alguma boa vontade, ali estão as falas 
dos diversos segmentos da população.

O enfrentamento é democrático e, quan-
do não muito exagerado, pode nos levar ao 
meio termo. Que assim seja. O medo de um 
golpe parece ser mais decorrente do nosso 
mau hábito com a camaradagem aderente 
entre os poderes do que, propriamente, de 
uma ideia macabra de alguns.

Evidentemente que não se deve abrir mão 
de uma articulação política bem conduzi-
da. Como disse o presidente do Senado em 
entrevista recente, fora da política não há 
solução aceitável e, só por este caminho, o 
Executivo deverá fazer valer suas propostas 
para o país.

Enquanto a preponderância do Congres-
so estiver na imposição de limites, ajustes e 
proposituras, sem que o enfrentamento nos 
leve a paralisia, tudo bem. Mas o presidente 
aparenta não estar se rebelando quanto aos 
freios impostos e, dessa forma, pode-se ca-
minhar com a preservação da essencial liber-
dade.

Também vejo com saudável otimismo que 
nos acostumemos a deputados e senadores, 
de nomes e caras estranhas, atuando não 
mais como coadjuvantes da vida política. 
Assim, a sociedade vai se conscientizando 
que as eleições não se resumem a um Fla-Flu 
presidencial, mas a uma disputa muito mais 
ampla onde todos os votos são igualmente 
relevantes.

Só com isso, a cada temporada do cam-
peonato político, saberemos escolher quem 
deve estar na primeira ou segunda divisão. 
Resgatar a lembrança de Garrincha me fez 
ficar mais feliz!

q  Josué Setta
Engenheiro e consultor.

Lava Jato e seu processo inquisitorial

Sergio Moro e o complexo de órfão do brasileiro

A divulgação da troca de men-
sagens privadas entre o ex-juiz 
Sergio Moro e o procurador Del-
tan Dallagnol coloca em risco a 
Operação Lava Jato. Gravações 
em áudio, textos fotos, vídeos 
e documentos judiciais foram 
compartilhados entre o atual mi-
nistro da Justiça e o procurador 
sobre várias questões que en-
volvem a mais famosa operação 
sobre o combate a corrupção no 
país. Inclusive pode resultar im-
plicações indeléveis.

Como bem observou o minis-
tro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Marco Aurélio Mello, a 
colaboração entre eles “coloca 

em dúvida a equidistância” entre 
os órgãos julgador e acusador. 
Isso porque é importante desta-
car que no processo penal brasi-
leiro o acusador e o julgador são 
atores independentes e devem 
manter-se afastados. O compor-
tamento de Moro e integrantes 
da força-tarefa quebrou não so-
mente essa equidistância, mas 
também revelou uma visceral 
quebra de paridade armas, entre 
juiz, promotor e partes.

Essas questões devem ser ana-
lisadas de forma global, em es-
pecial em comarcas do interior 
do país onde o Ministério Públi-
co está sediado no mesmo prédio 

do Poder Judiciário e, assim, po-
dendo, por vezes, contaminar a 
prestação jurisdicional de forma 
escorreita.

Importante citar também o 
artigo 254 do Código de Proces-
so Penal que dispõe que o juiz 
torna-se suspeito em processos 
criminais, caso tiver aconselha-
do qualquer uma das partes. No 
caso, aproximação de Moro e 
dos procuradores tornam o atual 
ministro suspeito e também co-
locam em suspeitas as suas deci-
sões.

Agora, quais serão as medi-
das a serem tomadas pelas nos-
sas Cortes Superiores sobre os 

efeitos da Operação Lava Jato. 
Vamos aguardar os próximos ca-
pítulos dessa nova polêmica em 
torno da força-tarefa, que está 
sendo acusada de prisões sem as 
provas necessárias. Desejo que 
tudo seja investigado e esclare-
cido pelo bem de nossa seguran-
ça jurídica, política e social. O 
combate a corrupção no Brasil 
não deve parar, mas deve ser rea-
lizado de forma clara e cristalina, 
sem viés.

q  Marcelo Aith
Especialista em Direito Criminal e 

Direito Público.

Não era difícil saber que a 
sombra de Moro iria aparecer. 
Quanto maior a luz, maior a 
sombra. Sua vaidade brilhou de-
mais nos últimos anos. As coisas 
não são por acaso. Parece que 
tal vaidade do juiz e a busca por 
um “herói salvador da pátria” do 
brasileiro criaram um casamento 
que acabou de entrar em crise.

Deixo qualquer argumentação 
de crime do juiz de lado neste 
artigo; afinal, não é de hoje que 
vemos algumas artimanhas de 
Moro. Vamos falar do brasileiro 
que o idolatrou. No fundo, todo 
brasileiro possui o “complexo 
de órfão”, mais especificamente, 
de órfão de pai. Não é a toa que 

gostamos tanto de Chaves, Su-
perman, Homem-Aranha, Goku, 
Naruto e tantos outros órfãos.

Desde que o Brasil tornou-se 
o Brasil, não existiu um indi-
víduo sequer que fosse o “Pai da 
Nação”, como Lincoln, Rômulo 
e Remo etc. Não temos um mito 
ou um herói fundador; somos, 
desde sempre, órfãos. Tentaram 
com D. Pedro II, com Tiraden-
tes, Getúlio, Collor, Lula, Moro 
e Bolsonaro. Se olharmos para 
a nação com viés psicológico, 
vamos perceber que a figura de 
autoridade – que no fundo, é a 
figura paterna – nos falta.

Muito feita pelos pais de ver-
dade, e não os ausentes, e tam-

bém muito feita por mães, tias, 
tios, avós, avôs, não importando 
o sexo ou gênero, toda socie-
dade precisa de uma autoridade. 
Autoridade é quem é respeitado 
por sua experiência. Isso é muito 
diferente de quem é autoritário. 
Este último é infantil, narcisista 
e só sabe mandar quando impõe 
medo e violência. O autoritaris-
mo foi responsável pela morte de 
milhões no mundo.

Já a autoridade é quem in-
spira. Independentemente dos 
dois, o brasileiro tem sede da 
figura do pai, por isso, ele busca 
incessantemente o pai herói que 
irá salvar o Brasil do Brasil, seja 
ele autoridade ou autoritário. As-

sim, o Brasil elegeu Moro como 
herói e, agora, Bolsonaro. O fato 
é que qualquer eleito nunca cor-
responderá às expectativas do 
povo, afinal, quem tem que sal-
var o Brasil é o próprio brasileiro.

Temos que tomar a respon-
sabilidade em nossas mãos e não 
eleger quem esbravece mais ou 
promete que vai resolver tudo. 
Se continuarmos nessa de eleger 
o próximo herói, temos que lem-
brar que cada vez que um herói é 
eleito, dentro dele já nasce tam-
bém o vilão.

q  Leonardo Torres
Professor, pós-graduando em 

Psicologia Junguiana.
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Decreto de Bolsonaro que extingue 
conselhos tem revés no STF

A maioria dos ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) votou nesta quarta-
feira por conceder uma limi-
nar (decisão provisória) para 
limitar o alcance do decreto 
que extingue todos os cole-
giados ligados à administra-
ção pública federal, como 
conselhos e comitês em que 
há participação da sociedade 
civil. A medida está prevista 
para ser efetivada em 28 de 
junho.

Nove ministros do Supre-
mo votaram no sentido de 
que o decreto presidencial 
não pode extinguir colegia-
dos cuja existência conste 
em lei. O julgamento foi 
suspenso, porém, por um 
pedido de vista (mais tempo 
de análise) do presidente da 
Corte, Dias Toffoli, que pro-
meteu retomar a análise do 
caso na sessão plenária desta 
quinta-feira.

O plenário encontra-se di-
vidido, entretanto, sobre se 

o decreto deve ser integral-
mente suspenso via liminar 
ou se a medida cautelar deve 
suspender apenas a parte da 
norma que trata dos colegia-
dos mencionados em lei. Até 
o momento, cinco ministros 
votaram pela suspensão in-
tegral, enquanto quatro vo-
taram pela suspensão apenas 
parcial, no ponto que se refe-
re aos colegiados cuja exis-
tência consta em lei.

A liminar pela suspensão 
integral do decreto foi pe-
dida pelo PT em uma ação 
direta de inconstitucionali-
dade (ADI). Para o partido, 
além de ser uma medida que 
atenta contra o princípio de-
mocrático da participação 
popular, a extinção dos con-
selhos federais somente po-
deria se dar por meio de lei 
aprovada no Congresso.

Decreto

Editado em 11 de abril 

pelo governo, o Decreto 
9.759/2019 determina a ex-
tinção de todos os conselhos, 
comitês, comissões, grupos e 
outros tipos de colegiados li-
gados à administração públi-
ca federal que tenham sido 
criados por decreto ou ato 
normativo inferior, incluin-
do aqueles mencionados em 
lei, caso a respectiva legis-
lação não detalhe as compe-
tências e a composição do 
colegiado.

Segundo informações ini-
ciais do governo, a medida 
acabaria com cerca de 700 
colegiados, embora tais gru-
pos não tenham sido listados. 
De acordo com levantamen-
to da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), seriam ex-
tintos órgãos como o Comitê 
Gestor da Internet no Brasil 
e o Conselho Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas, por exemplo. 
Ficaram de fora da medida 
somente os conselhos que 

foram criados por lei espe-
cífica que detalha suas atri-
buições e a formação de seus 
membros, como o Conselho 
Nacional de Direitos Huma-
nos, por exemplo.

Entre as justificativas 
dadas para o decreto está a 
necessidade de racionalizar 
a estrutura governamental e 
economizar recursos, desfa-
zendo órgãos inoperantes e 
ineficientes. Segundo o go-
verno, a ideia seria recriar 
posteriormente somente os 
conselhos e comitês que 
consigam comprovar a ne-
cessidade de existirem. 

De acordo com dados 
apresentados pela Advoca-
cia-Geral da União, foram 
encaminhados pelos minis-
térios à Casa Civil pedidos 
pela permanência de 303 co-
legiados que têm a participa-
ção de membros da socieda-
de civil. O ministro Gilmar 
Mendes não participou da 
sessão.

Capitalização da Previdência fica para segundo semestre
Continuará o 
debate sobre 
a inclusão 
de estados e 
municípios

A capitalização, sistema 
em que cada trabalhador 
contribui para a própria apo-
sentadoria, foi retirada da 
proposta de reforma da Pre-
vidência, disse o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Em entrevista coletiva para 
adiantar pontos do relató-
rio da comissão especial da 
Câmara sobre o tema, a ser 
apresentado nesta quinta-fei-
ra, ele disse que o governo 
tentará reincluir a capitali-
zação por meio de uma nova 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) a ser apresen-
tada no segundo semestre.

Segundo Maia, os parti-
dos que apoiam a reforma da 
Previdência preferiram votar 
o texto sem a autorização 
para incluir a capitalização 
por meio de uma futura lei 
complementar para impedir 
uma desidratação maior da 
proposta e garantir uma eco-
nomia próxima de R$ 1 tri-

lhão nos próximos 10 anos.
“Hoje não temos consen-

so sobre o tema da capita-
lização. O tema não parece 
maduro. O mais importan-
te para ter a capitalização é 
garantir uma economia pró-
xima de R$ 1 trilhão. Falei 
com o ministro (da Econo-
mia) Paulo Guedes e expli-
quei que podemos retomar a 
capitalização com uma nova 
PEC, com mais calma, para 
explicar o assunto à socieda-
de. Não há rejeição à maté-
ria, mas é preciso não pôr em 
risco uma economia próxima 
de R$ 1 trilhão”, disse Maia.

Sobre a inclusão dos esta-
dos e municípios na reforma 
da Previdência, Maia disse 
que trabalhará em conjunto 
com o relator na comissão 
especial, Samuel Moreira 
(PSDB-SP), para manter os 
governos locais na propos-
ta. O tema, no entanto, será 
retirado temporariamente do 
parecer até o fechamento de 
um acordo com governado-
res e prefeitos. “No fim dos 
debates na comissão e no 
plenário, quem sabe a gente 
consiga tratar de estados e 
municípios”, declarou Maia.

De acordo com Moreira, 
o relatório deverá excluir as 
mudanças no benefício de 
prestação continuada (BPC) 
e na aposentadoria rural. A 
retirada desses pontos na co-

missão especial havia sido 
acertada na aprovação da 
PEC na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara. O relator acresscen-
tou que ainda trabalha com a 
possibilidade de obter uma 
economia de R$ 1 trilhão em 
10 anos com a aprovação de 
medidas do lado de receita, 
que reduzam incentivos e 
isenções, aumentando a ar-
recadação da Previdência. 
Mais tarde, Maia disse que 
busca uma economia entre 
R$ 800 bilhões e R$ 1 tri-
lhão.

Moreira confirmou que 
pretende manter a idade 
mínima de 65 anos para ho-

mens e de 62 anos para mu-
lheres, mas pretende reduzir 
o tempo mínimo de contri-
buição para 15 anos, no caso 
das mulheres. Para homens, 
o tempo de contribuição será 
mantido em 20 anos, confor-
me a proposta original.

Em relação à proposta do 
governo de retirar parâme-
tros de idade e de tempo de 
contribuição da Constitui-
ção, o relator confirmou que 
eliminará os pontos no texto. 
“Gostaria de desconstitucio-
nalizar alguns itens, mas es-
tou aqui para reportar o que 
é possível fazer dentro desse 
processo estruturante da eco-
nomia.”

Previdência retornará ao  
superávit com volta do crescimento

Uma das discussões em torno da Previdência é sobre a 
capacidade de o sistema voltar a ser superavitário – com 
era até 2015 – quando a economia superar os tenebrosos 
anos do ultraneoliberalismo e voltar a crescer.  Daniel 
Duque, pesquisador do FGV Ibre na área de Mercado de 
Trabalho, escreveu o estudo “Efeito do ciclo econômico 
sobre a receita da Previdência Social” para tentar re-
sponder à questão.

O problema é que, dependendo do parâmetro escol-
hido, a resposta pode ser “sim”, “não” ou “talvez”. O 
estudo de Duque chega a números de aumento de ar-
recadação que variam entre R$ 6,58 bilhões e R$ 32,34 
bilhões. O que varia é quantos empregos serão criados 
– o pesquisador trabalha com a queda da taxa desem-
prego de 12,3% (média de 2018) para 9% ou para 6,8%, 
mínima histórica registrada em 2014 (sim, no Governo 
Dilma, antes da rendição à austeridade). Outro parâmetro 
é quantos desses empregos serão com carteira assinada, 
que gera maior arrecadação.

Duque conclui que “mesmo sob as hipóteses mais oti-
mistas, o aumento das contribuições previdenciárias não 
passaria de cerca de R$ 30 bilhões, o que representa algo 
em torno de 15% do déficit total do RGPS em 2018, e 
37% do déficit [de R$ 82 bilhões] apenas no regime ur-
bano”.

Não é tão simples assim. Tirando o véu ideológico, 
é forçoso reconhecer que a diferença entre arrecadação 
e despesas com benefícios do Regime Geral de Previ-
dência Social urbano é de R$ 42,6 bilhões. Isto porque 
R$ 39,8 bilhões são renúncias fiscais (basicamente, em-
presas do Simples e entidades filantrópicas), e não há 
motivo para se jogar para o aposentado a conta de uma 
política econômica e social de governo, que, por óbvio, 
deve ser coberta pelo Tesouro, através da arrecadação de 
impostos.

O que se tem então é que, na hipótese mais favorável 
do estudo, com R$ 32 bilhões de arrecadação extra, o 
déficit cairia para R$ 10 bilhões por ano – ou o equiva-
lente a menos de 10 dias de pagamento de juros da dívida 
interna. Não chega a ser um montante assustador. Além 
disso, há que se levar em conta, novamente, as renúncias 
fiscais, que equivalem a uma perda de cerca de 10% da 
arrecadação.

Mas a conta é ainda mais favorável para os que alegam 
que o déficit é conjuntural, causado pelo baixo cresci-
mento econômico dos últimos quatro anos de austeri-
dade. Com a reativação da economia, aparecem cargos 
com melhores salários, empregos com carteira assinada 
retornam, pessoas que hoje estão no desalento (desisti-
ram de procurar emprego por falta de esperança de en-
contrar) voltam ao mercado de trabalho – hoje 5 milhões 
de trabalhadores estão nesta situação – e a arrecadação 
da Previdência cresce.

Desvendando o ‘embromês’
POLÍTICAS PÚBLICAS – Uma das funções do Es-

tado Nacional é planejar para poder agir com capacidade, 
ter um rumo, conhecer o objetivo e que corrija os erros e 
previna incidentes. Em um país de tantas desigualdades 
como o Brasil, a organização de Políticas Públicas é in-
dispensável para que a Nação cresça mais homogênea 
e melhor utilize os recursos a sua disposição. A enume-
ração das Políticas Públicas é um trabalho de planeja-
mento, conhecendo as áreas mais carentes do Brasil, as 
maiores necessidades do povo, a provisão dos recursos 
que estão faltando para o desenvolvimento social, políti-
co e econômico do Brasil.

Sugestão de pesquisa
Será que Greenwald e o Intercept já apertaram 

“Control+F” e digitaram as palavras mágicas “TACLA 
DURAN”, no quilométrico material obtido? “Veja”, 
“Globo”, “Mainardi” e “Leitão” idem. Mas o Monitor 
adverte: pesquisem de acordo com a Reforma Ortográ-
fica de Curitiba-Rio. Das Pedras!

Rápidas
O FGV Ibre reúne especialistas nesta segunda-feira, 

das 16h às 18h, no II Seminário de Análise Conjuntural 
de 2019. Inscrições em portalibre.fgv.br *** A maquia-
dora profissional Melissa Pazos fará, no bairro da Glória 
(RJ), em 29 de junho, das 9h às 13h, oficina onde en-
sinará técnicas para valorizar a beleza natural de cada 
mulher. Inscrições pelo whatsapp (21) 99721-6501 *** 
De 10 a 14 de julho, ocorrerá a 29ª edição da Fevest – 
Feira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-prima: 
fevest.com *** O concurso do Corpo Auxiliar de Praças 
da Marinha oferece 90 vagas para aqueles que têm o en-
sino médio técnico completo em uma das áreas abertas. 
O período de inscrições é de 22 de julho a 16 de agosto, 
em ingressonamarinha.mar.mil.br

Arquivo/ABr

Rodrigo Maia: ‘Hoje não temos consenso  
sobre o tema da capitalização’

Petrobras vai rever periodicidade de reajustes
A diretoria executiva da 

Petrobras aprovou a revisão 
na periodicidade de reajustes 
nos preços de óleo diesel e 
da gasolina comercializados 
nas suas refinarias. Segun-
do a companhia, “a partir de 
agora, os reajustes de preços 
de diesel e gasolina serão re-

alizados sem periodicidade 
definida” e serão feitos “de 
acordo com as condições 
de mercado e da análise do 
ambiente externo, possibili-
tando a companhia competir 
de maneira mais eficiente e 
flexível”, informou a empre-
sa por meio de nota. Na vi-

são da diretoria, a aplicação 
imediata da revisão permiti-
rá à Petrobras, no momento, 
reduzir os preços do diesel 
acompanhando as variações 
dos preços internacionais ob-
servadas nos últimos dias.

“Ficam mantidos os prin-
cípios que balizam a práti-

ca de preços competitivos, 
como preço de paridade in-
ternacional (PPI), margens 
para remuneração dos riscos 
inerentes à operação, nível 
de participação no mercado 
e mecanismos de proteção 
via derivativos”, concluiu a 
companhia.
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O último dia para adquirir 
o imóvel situado à Rua Os-
car Soares, 1.362, no Centro 
de Nova Iguaçu (RJ), com 
área de 11.359,92m² e res-
pectivo terreno, será nesta 
quinta-feira (13) às 13h no 
Átrio do Fórum da Comarca 
de Nova Iguaçu – situado na 
Rua Dr. Mário Guimarães, 
968 térreo, Hall de Entra-
da, em Nova Iguaçu (RJ). 
O pregão será conduzido 
pelo leiloeiro Gustavo Por-
tella Lourenço, com lances 
de quem der mais acima da 
avaliação, ou às 13h15 do 
mesmo dia e local, pela me-
lhor oferta, a partir de 50% 
do valor da avaliação.

As construções térreas, 
de ocupação comercial, si-
tuadas na frente do terreno 
e também nos fundos, em 
alvenaria de tijolos, com 
pintura plástica, sendo uma 
loja, situada na frente do 
terreno, com três pavimen-
tos, coberta por laje e telhas; 

salão no térreo, com piso 
cerâmico, com divisórias de 
metal, com dois banheiros, 
cada um com sanitário, la-
vatório externo.

Tem salas no 2º e 3º pa-
vimentos; uma loja, situada 
na frente do terreno, consti-
tuída por três pavimentos – 
mezanino, coberta por laje e 
telhas, salão no térreo, com 
piso cerâmico, com três ba-
nheiros, sendo um para uso 
feminino, com dois lavató-
rios e dois sanitários com 
divisórias; outro para uso 
masculino, com dois lava-
tórios, dois mictórios, dois 
sanitários com divisórias; 
e um para portador de ne-
cessidades especiais, com 
lavatório e sanitário. O 3º 
pavimento era o setor de es-
toque.

Os fundos dessa loja 
possui um galpão (acopla-
do) coberto por telha, com 
construção com térreo e 
mezanino (onde há escritó-

Imóvel com 11.359,92m² em Nova Iguaçu

Imóvel no pregão de Gustavo Lourenço

Acervos de famílias
Serão vendidos dois acervos de residentes no Rio, o de 

uma família portuguesa e o de três gerações de uma família 
tradicional carioca. A leiloeira Thais Dias Brandão de Quei-
roz apregoará no sábado (15) às 18h e na segunda (17) às 
20h os lotes da família portuguesa e em seguida, na terça-
feira (18) será a exposição das 10h às 14h e o primeiro dia do 
leilão da família carioca, às 18h50. Lembrando de agendar a 
visitação, onde tem limite de vagas.

O segundo dia de leilão será na quarta-feira (19) no mes-
mo horário, 18h50. Os dois leilões serão feitos por internet, 
onde se pode cadastrar e lançar. A leiloeira diz que este pre-
gão residencial do acervo carioca é diferenciado, com peças 
reunidas por diversas gerações da mesma família – apresenta 
uma coletânea raramente vista de peças raras e incríveis de 
coleção, decoração, raridades, várias peças únicas e exclu-
sivas. O catálogo está online para quem quer verificar todos 
os itens, não somente os destaques, as agradáveis surpresas.

Além disso, a leiloeira recomenda os seus leilões de li-
vros, onde se pode encontrar edições raras e esgotadas, além 
de obras especializadas em diversas áreas do conhecimen-
to. O wesbite thaisqueirozleiloeira.com.br tem as agendas 
com os catálogos de todos os leilões e seu escritório está na 
Avenida Guignard, 770, Recreio dos Bandeirantes (RJ) para 
outros esclarecimentos.

Leilão junino bate o martelo
As próximas segunda, terça e quarta (17, 18 e 19) às 19h30 

já estão prontas para a venda em hasta pública da leiloeira 
Ana Mello, que quer aquecer os lances em seu website ana-
melloleiloeira.com.br, sempre recomendando atenção para 
qual lote está lançando – se estiver certo de poder arcar com 
os custos do envio, caso não possa retirar pessoalmente a 
mercadoria e sobre as regras novas dos correios brasileiros. 
A exposição será na segunda-feira (17), com agendamento 
antecipado. Outras dúvidas podem ser sanadas em seu es-
critório à Rua Anita Garibaldi, 29, loja B, Copacabana (RJ).

rios) e no térreo há uma sala 
onde funcionava o estoque 
de ferramentas. Há uma li-
gação entre as duas lojas, 
no 3º pavimento. Encontra-
se servido por todos os me-
lhoramentos públicos do 
município, como distribui-
ção de energia elétrica, te-
lefone, iluminação pública, 
asfaltamento, rede de água 
e esgotos, com utilização de 
transporte público, rede re-

gular de ensino, localizado 
na área do centro do muni-
cípio, em meio ao comércio 
em geral.

A avaliação total está 
em R$ 15 milhões. Deta-
lhes adicionais podem ser 
encontrados no escritório 
à Avenida Erasmo Braga 
277, grupo 808, Centro (RJ) 
e no edital que se encontra 
no website gustavoleiloeiro.
lel.br

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, 

www.alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.
br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.com.br, www.
andrealeiloeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.
com.br, www.brbid.com, www.carlucioleite.com.br, www.century-
sarteeleiloes.com.br, www.conradoleiloeiro.com.br, www.cristina-
goston.com.br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depaulaonline.
com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.ernanileiloeiro.
com.br, www.evandrocarneiroleiloes.com, www.fabianoayuppleilo-
eiro.com.br, www.fabioleiloes.com.br, www.fernandopretoleiloeiro.
com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, www.robertohaddad.com.br, 
www.jfleiloeira.com.br, www.joaoemilio.com.br, www.rymerleiloes.
com.br, www.lilileiloeira.com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.
luizsergiopereira.lel.br, www.machadoleiloes.com.br, www.maicon-
leiloeiro.com.br, www.marcellacalsleiloeira.com.br, www.marciopi-
nho.com.br, www.marcoscostaleiloeiro.com, www.marioricart.lel.br, 
www.mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.com.br, www.nel-
sonleiloeiro.com.br, www.niltondanni.lel.br, www.paivaribeiroleilo-
es.com.br, www.portellaleiloes.com.br, http://paulobotelholeiloeiro.
lel.br, www.paulocade.com.br, www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br, 
www.raulbarbosa.lel.br, www.rjleiloes.com.br, www.rodrigoadriano-
leiloes.com.br, www.rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.rioleiloes.
com.br, www.rogeriomenezes.com.br, www.schulmannleiloes.com.
br, www.sergiorepresasleiloes.com.br, http://leiloeirasilvani.com.br, 
www.sold.com.br, www.superbid.net, www.tavaresleiloes.com.br, 
linkedin.com/in/thais-alexandre-388514123 , www.thaisqueirozleilo-
eira.com.br, www.valdirteixeiraleiloeiro.com.br, www.valmirmatos.
lel.br, www.leiloesjudiciais.com.br, www.zukerman.com.br

Teresópolis em pregão de arte
A leiloeira Julia Silva Alves da Fonseca Dias fará a expo-

sição do seu pregão em Teresópolis – para quem vai subir 
a Serra o endereço é Rua Heitor de Moura Estevão, 826, 
Várzea, Teresópolis (RJ) – nesta quinta e sexta feira (13 e 
14) das 10h às 17h. O pregão será na terça e quarta-feira (18 
e 19) às 19h30.

A leiloeira pede atenção dos clientes que costumam com-
prar pela internet, diferente de lojas virtuais, na compra em 
leilões públicos os lances são irrevogáveis e irretratáveis, há 
multas e penalidades que serão aplicadas em caso de não pa-
gamento e desistência. Os catálogos dos leilões estão no we-
bsite jfleiloeira.com.br para ver as fotos, descrição das peças 
e tirar dúvidas e outras condições de compras. O escritório 
está na Avenida Rio Branco, 45, sala 1301, Centro (RJ).

Antigo faqueiro alemão Mayerhouse 
Germany com Thais Queiroz

Raro baú europeu 
com Julia Fonseca

Buda em porcelana com aplicação de ouro com Ana Mello

Brasileiro deve, em 
média, R$ 3,2 mil

Dados apurados pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) reve-
lam que, em média, as dívi-
das em atraso dos inadim-
plentes superam em mais de 
três vezes o salário mínimo 
atual do país. De acordo com 
o indicador, o inadimplente 
brasileiro encerrou o último 
mês de maio com uma dívi-
da média de R$ 3.239,48, so-
mando todas as pendências 
em seu nome. O valor é 41% 
maior que a renda média 
mensal do trabalhador bra-
sileiro (R$ 2.291, segundo 
o IBGE). Cada consumidor 
negativado têm, no geral, 
duas dívidas em aberto.

Embora a somatória da 
dívida do brasileiro seja ele-
vada, o levantamento mostra 
que um percentual relevante 
de pessoas deve quantias que 
não chegam a quatro dígitos. 
Em cada dez consumidores 
que estão com o CPF inscrito 
na lista de inadimplentes, qua-
tro (37%) devem até R$ 500 
e a maioria dos inadimplen-
tes (53%) possui dívidas que 
não ultrapassam R$ 1.000. Já 
20% devem algum valor entre 
R$ 1.000 e R$ 2.500, ao pas-
so que 16% devem entre R$ 
2.500 e R$ 7.500. As dívidas 
acima de R$ 7.500 são objeto 
de preocupação para 10% das 
pessoas que estão negativadas 
no Brasil.

Na avaliação do presi-
dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, os núme-
ros refletem o atual quadro 
de dificuldades econômicas, 
com as famílias ainda en-
frentando um alto nível de 
desemprego e a renda com-
primida.

“A conjuntura ainda é 
desfavorável, pois a econo-
mia tem enfrentado dificul-
dades para esboçar uma re-
ação mais forte para sair da 
crise. As expectativas que 
eram positivas até uns meses 
atrás estão sendo revisadas 
seguidamente para baixo, 
o que afeta a confiança de 
consumidores e empresários. 
Além do cenário macroeco-
nômico adverso, o descuido 
dos consumidores com as 
finanças leva à situação de 
descontrole e ao consequen-
te atraso das contas”, explica 
Pellizzaro Junior.

No último mês de maio, 
o volume de consumidores 
com contas em atraso e com 
restrições no CPF avançou 
2,3% na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
Trata-se de uma leve acele-
ração na comparação com 
os primeiros meses de 2019. 
Em abril, o crescimento fora 
de 2%, em março de 2,1% e 
em fevereiro de 1,8%. Já em 
janeiro, a alta observada ha-
via sido de 2,4%, também na 
comparação com igual perí-
odo dos anos anteriores.

Registro Geral
JBS - A Matrix Editora 

lançou o livro Traidores 
da Pátria – As maracu-
taias dos irmãos Batista na 
JBS, de Claudio Tognolli. 
O livro conta como a JBS 
se tornou um gigante em-
presarial brasileiro à cus-
ta de farta distribuição de 
propinas, inclusive para o 
ex-presidente Michel Te-
mer, preso no dia 21 de 
março desse ano. A obra 
mostra como, anos atrás, 
dois jovens, ao lado do pai, 
construíram do zero um pe-
queno grupo de frigoríficos 
que se tornou um grande 
grupo de empresas, e aca-
baram por trilhar o caminho de maracutaias diversas. O autor, 
Claudio Tognolli, é professor-livre docente da ECA USP e ad-
ministra seu próprio site de notícias claudiotognolli.com.br.

Pesquisa revela aumento no 
número de livros vendidos

A notícia da situação fi-
nanceira das livrarias Sa-
raiva e Cultura foi recebida 
com surpresa para muitas 
pessoas, mas para quem é 
do setor, o cenário já era há 
tempos anunciado. Nos úl-
timos 13 anos, o mercado 
editorial perdeu 25% de seu 
faturamento, de acordo com 
a pesquisa Produção e Ven-
das do Setor Editorial Bra-
sileiro, elaborada pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicos (Fipe) a pedido 
da Câmara Brasileira do Li-
vro (CBL) e do Sindicato 
Nacional de Editores de Li-
vros (Snel). Eduardo Villela, 
que atua há mais de 15 anos 
como editor e Book Advi-
sor, acompanhou de perto o 
comportamento do mercado 
de livros no país e acredita 
que a raiz do problema está 
no modelo ultrapassado de 
relação comercial entre edi-
toras e livrarias.

Diferente de outros seg-
mentos da economia, a ne-
gociação comercial entre 
livrarias e editoras é regida 
pela consignação. “A con-
signação acontece quando as 
editoras enviam quantidades 
de exemplares impressos de 
seus livros para as livrarias 
- que não pagam nada por 
esses livros. Ou seja, elas 
não compram os livros, que 
continuam pertencendo às 
editoras. Elas simplesmen-
te abrem espaços em suas 

prateleiras e demais móveis 
expositores e colocam ali as 
obras que receberam das edi-
toras à venda. Como as livra-
rias não compram os livros e 
os exemplares das obras que 
colocam à venda em suas 
lojas pertencem às editoras, 
o seu nível de comprometi-
mento em comercializá-los 
deixa muito a desejar. Isso é 
ruim, já que não basta apenas 
disponibilizar os livros nas 
estantes, é preciso realizar 
esforços e ações consistentes 
em loja que incentivem o lei-
tor a adquiri-los. Só se em-
penha 100% na venda de um 
produto aquele varejista que 
efetivamente compra de seu 
fornecedor”, explica o book 
advisor Eduardo Villela.

Ainda segundo ele, “a 
consignação gera uma gran-
de ineficiência de controle 
e reposição de estoques das 
livrarias. O processo para o 
reabastecimento de livros é 
moroso, o que faz com que 
o leitor muitas vezes não 
encontre a obra que procura 
ao visitar uma livraria. É o 
famoso: ‘Está em falta, se-
nhor’. A consequência dis-
so, além da frustração do 
consumidor, é a queda nas 
vendas. Esse problema esta-
ria solucionado se houvesse 
a adoção por parte das livra-
rias de um sistema integrado 
de estoques com as editoras, 
assim como acontece em ou-
tros setores.”
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SÃO FIDELIS
PRAÇA DA JUSTIÇA, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM 

CENTRO – SÃO FIDÉLIS
C.E.P.: 28400-000 - Tel.: (22) 2758-9224 

E-mail: sfd02vara@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA 
POR JOSIAS PORFÍRIO MACHADO em face de KAVALLUS 
EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA. (COMPANHIA DE 
RODEIOS TONY NASCIMENTO), ANTÔNIO NASCIMENTO 

(TONY NASCIMENTO – ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA) – 
PROCESSO Nº 0007564-18.2013.8.19.0051, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) OTAVIO MAURO NOBRE – Juiz(a) de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - UPIC 
USINA PUREZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -, que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO 
DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor 
igual ou superior a avaliação, será no dia 11/07/2019 às 
13:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 
60% da avaliação, no dia 12/07/2019 às 13:00h, sendo o Leilão 
Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico do Leiloeiro 
www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial, na forma 
simultânea, será realizado no Átrio do Fórum da Comarca de 
São Fidelis, situado na Praça da Justiça - R. Cel. João Sanches, 
s/n, São Fidélis – RJ, na forma dos inciso II do Art. 884, do art. 
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ 
nº 236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico estará disponível 
para Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com no mínimo 
10 (dez) dias de antecedência da Primeira data. DO BEM A 
SER LEILOADO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 239: 
Propriedade Rural – Fazenda de Santo Antônio. Matriculada 
no RGI sob a matrícula 2428. JUSTIFICATIVA: Aos trinta dias de 
maio do ano de 2018, Às 14:00, em cumprimento ao mandado 
de penhora e avaliação compareci à fazenda santo Antonio – 
2º Distrito de São Fidélis, com área de 3.383.706,00m² ou seja 
338,37 hectares, ou 124,286 alqueires, confrontando-se com 
Antônio Pereira Soares, Luiz Renato Vieira, Nataniel José Pereira, 
Edivar de tal, Carlos Eccard, Paulo Dias, novamente Carlos 
Eccard, Joel Machado, Jairo Dias, Jonas Dias, novamente Jairo 
Dias, Vilásio Dias, Ercília Machado, espólio de Ademar Carneilro, 
Marecil Cruz, Luiz Renato Vieira da Silveira, João Batista Pereira, 
Carlinhos de tal, João José Pereira, Jair de tal, e mais quem de 
direito. Terras em pasto e macega, área baixa, área alta, água, 
luz, arena, área de pastejo, baias, curral, casa sede, 3 casas de 
colonos, garagem para trator e utensílios agrícolas e uma capela.
Avalio em R$ 3.107.150,00 (Três milhões, cento e sete mil, 
cento e cinquenta reais). E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889 do NCPC, sendo uma das vias 
afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e 
passado, nesta Cidade em São Fidelis, em 03 de maio de 2019. 
Eu, digitei _, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo _. (ass.) OTAVIO 
MAURO NOBRE – Juiz de Direito.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359 - CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM Participações 
e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 do mês de 
julho  de 2019, às 17h00min, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 
nº 200 - 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Apreciar e votar a Pro-
posta da Administração para a efetivação da INCORPORAÇÃO das Socie-
dades Limitadas controladas pela Companhia, Equipo Máquinas e Veículos  
Ltda., Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., Quinta Roda Máquinas e Veículos 
Ltda., e Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda., apreciando e 
votando: (1) o Instrumento de Protocolo e de Justificação da Incorporação, 
celebrado em 23 de maio de 2019; (2) a utilização, para todos os efeitos da 
incorporação, das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício So-
cial findo em 31/12/2018, data-base estabelecida para incorporação; (3) a 
dispensa de laudo de avaliação dos patrimônios líquidos contábeis e de audi-
toria das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social findo em 
31/12/2018, considerando o entendimento da Comissão de Valores Mobili-
ários exarado no Processo Administrativo CVM nº 19957.000175/2018-83, 
decorrente de consulta prévia feita pela Companhia; e (4) a autorização para 
Diretoria praticar todos os atos e/ou negócios jurídicos pertinentes à efetiva-
ção da incorporação e as extinções das sociedades limitadas controladas 
por incorporação, para todos os efeitos legais. Observações: (a) Encontram-
-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de
computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) ou no website da
CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos
seguintes documentos: (i) Proposta da Administração de Incorporação das
Sociedades Limitadas controladas datada de 23/05/2019 e respectivos ane-
xos; (ii) Protocolo e Justificação da Incorporação celebrado em 23/05/2019;
(iii) Ofício nº 181/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 25/04/2018 e o Extrato da Ata
da Reunião do Colegiado da CVM nº 12, de 27/03/2018, referente ao Pro-
cesso Administrativo CVM nº 19957.000175/2018-83; (iv) Atas de Reunião
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia data-
das de 23/05/2019, que apreciaram a referida Proposta da Administração;
e (b) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar
constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os
atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios
de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações,
em estrita observância ao disposto no art. 126, da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Presidente do Conselho de Administração

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF nº 11.536.561/0001-26 - NIRE nº 33.3.0029245-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
31/05/2019, às 10h:00, na Av. Bartolomeu Mitre nº 336/401, Leblon, RJ/RJ, 
CEP: 22.431.002. 2. Convocação e Presença: Cumpridas as formalidades para 
convocação, compareceu a totalidade dos membros em exercício do Conselho 
de Administração da Cia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alessandro Monteiro Morgado 
Horta;  Secretária: Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia:
Apreciar e deliberar sobre a substituição da empresa de Auditoria Contábil 
Independente. 5. Deliberação: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, aprovaram a substituição da atual empresa responsável 
pela auditoria contábil independente da Companhia, qual seja a Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S., pela KPMG Auditores Independentes S.S. Por 
fim, os conselheiros autorizaram os diretores da Cia. a praticar todos os atos e 
tomar todas as providências necessárias para a efetiva substituição da empresa 
responsável pela auditoria contábil independente, nos termos desta deliberação. 
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Sr. Alessandro Monteiro
Morgado Horta – Presidente e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. 
Conselheiros presentes: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto
Sacchi Zaremba e Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho.  RJ, 31/05/2019. Jucerja
reg. sob o nº 3647900 em 11/06/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Avanço de erro médico abre espaço 
para seguro de Responsabilidade Civil

O número de casos de erro 
médico está aumentando no 
país. Até dois anos atrás, o 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) contabilizava 26 
mil casos. Mas, atualmente, 
estima-se que esse número já 
tenha chegado a 28 mil. No 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) o volume de ações au-
mentou 140%.

A situação tem preocupa-
do os médicos, já que a con-
denação na esfera judicial 
pode significar o desembol-
so de altas quantias e com-
prometimento do patrimônio 
pessoal. Um exemplo recen-
te ocorreu em Nova Odessa 
(SP), onde a procuradoria 
da prefeitura ingressou com 
ação contra um médico, co-
brando R$ 644 mil por falha 
profissional. Em 2002, uma 
paciente deu entrada no hos-
pital da cidade para realizar 
uma curetagem. No entanto, 
o médico a confundiu com 
outra mulher e realizou o 
procedimento de laqueadura. 

A paciente, com 27 anos na 
época, ficou impossibilitada 
de ter filhos.

Diante de tal falha, o mu-
nicípio fora condenado a 
pagar R$ 100 mil pelos da-
nos causados e R$ 10 mil de 
honorários de sucumbência, 
com juros e correção mone-
tário. O valor atualizado é 
R$ 644 mil, que a prefeitura 
quer receber do médico, ale-
gando que a condenação do 
hospital ocorreu pela culpa 
exclusiva do profissional.

De acordo com Thabata 
Najdek, especialista em se-
guros de Linhas Financeiras 
e Responsabilidade Civil, até 
pouco tempo atrás, a maioria 
das ações judiciais por erro 
médico era contra hospitais 
e muitas vezes o assunto se 
encerrava com o pagamento 
após a condenação. Mas, ela 
observa que essa situação 
está mudando.

“Como no exemplo de 
Nova Odessa, hoje, muitos 
hospitais ou seus mantene-

dores, órgãos públicos, estão 
buscando ressarcimento da-
quele cuja conduta resultou na 
condenação. Se essa prática 
aumentar, o risco de os médi-
cos sofrerem redução do seu 
patrimônio pessoal em virtude 
de falha profissional aumenta-
rá exponencialmente”, afirma.

Thabata explica que os 
médicos podem se proteger 
contra esse risco com uma 
apólice de seguro de Respon-
sabilidade Civil Profissional. 
“O seguro oferece cobertura 
para indenização de danos 
causados a terceiros pelos 
erros e omissões no exercí-
cio da profissão, bem como 
para honorários advocatícios 
e custas judiciais”, diz.

Entretanto, a especialista 
acredita que a demanda por 
esse seguro só não é maior 
pela falta de oferta do produ-
to. Embora o seguro de RC 
Profissional tenha crescido 
13% no último ano, segundo 
dados da Superintendência 
de Seguros Privados (Su-

sep), ela observa que o uni-
verso de médicos no Brasil 
é composto por mais de 450 
mil profissionais. “Trata-se 
de grande mercado a ser ex-
plorado pelos corretores de 
seguros”, ressalta.

Thabata, que é instrutora 
dos cursos de Responsabi-
lidade Civil e D&O na LF 
Cursos, afirma que a pre-
paração dos corretores por 
meio de cursos intensivos de 
1 dia é suficiente para atuar 
na venda para médicos. “O 
curso que ensina o que o se-
guro cobre, como contratar 
e os argumentos de vendas. 
Tudo isso em apenas 8 ho-
ras”, Ela informa, ainda, que 
os próximos cursos serão 
aplicados em Curitiba (PR), 
no dia 18 de junho, em Porto 
Alegre (RS), no dia 27 de ju-
nho, e em São Paulo (SP), no 
dia 9 de agosto. Inscrições e 
informações no site www.
cursos.linhasfinanceiras.
com ou pelo WhatsApp (11) 
9-9360.3292.

Desafios e oportunidades na transformação digital
CNseg marca 
presença em 
painéis durante 
palestras na 
Trilha de Seguros

A virada de chave do se-
guro para o mundo digital é 
repleta de desafios, oportu-
nidades e de riscos. Esta é 
a impressão deixada pelos 
especialistas que se reveza-
ram no primeiro dia de de-
bates da Trilha de Seguros, 
um dos eventos paralelos do 
CIAB Febraban, nesta terça-
feira (11). Identificar logo as 
demandas dos consumidores 
e rever seu modelo de negó-
cios para atendê-los, moni-
torar o comportamento dos 
usuários em redes sociais 
para ampliar a oferta de pro-
dutos e serviços e, a despei-
to do resultado, marchar na 
trilha digital a passos largos 
parecem ser alguns dos in-
sights importantes extraídos 
dos dois painéis de seguros 
discutidos no encontro de 
São Paulo.

O diretor Técnico e de Es-
tudos da Confederação Nacio-
nal das Seguradoras (CNseg), 

Alexandre Leal, foi o mode-
rador do painel, que reuniu 
como debatedores o diretor 
de Marketing Science do Fa-
cebook na América Latina, 
Daniel Arantes, e o CIO da 
Porto Seguro, Marcos Sirelli. 
Eles discutiram as implica-
ções da transformação digital 
no mercado segurador durante 
o painel “As redes sociais e o 
comportamento dos consumi-
dores”.

Daniel Arantes citou nú-
meros - como os 2,2 bilhões 
de usuários mensais do Face-
book e os mais de um bilhão 
no Instagram - para dimen-
sionar o desafio de entender 
o consumidor, ainda mais no 
caso do mercado de seguros. 
“O que isso nos mostra?”, in-
dagou o especialista em redes 
sociais. “Que o consumidor 
está superconectado, opera 
em multicanais e não quer a 
oferta de apenas uma empre-
sa”, concluiu.  De qualquer 
forma, é possível se relacionar 
com o público por meio das 
redes sociais, é também pos-
sível utilizá-las para vender 
produtos e serviços.

Ao passar a palavra para 
Marcos Sirelli, CIO da Porto 
Seguro, o executivo da CN-
seg perguntou o quão dis-
tante de atender os anseios 
desse novo consumidor está 
o setor. Sirelli assegura que 
a rede social será o caminho 

para conectar as seguradoras 
com outras redes e, a partir 
daí, dar uma nova configura-
ção aos produtos e serviços 
ofertados pelo setor. “Ainda 
temos muito a explorar para 
chegar a um produto perso-
nalizado. Mas certamente a 
rede social será o caminho. 
Ela é muito poderosa. Mas, 
por enquanto, queremos en-
tender como fazer isso sem 
que as pessoas se sintam in-
vadidas em sua privacidade. 
Essa troca tem de ser traba-
lhada no campo da ética. A 
própria sociedade tem muito 
a aprender”, sentenciou.

Também ficou claro que 
o mercado nacional dá pas-
sos rápidos no uso de tec-
nologias digitais, tema do 
segundo painel, que contou 
com o indiano Venugopal 
Shivram, consultor sênior 
Estratégico de Analytics 
e Big Data da Tata Con-
sultancy Services (TCS), 
e o brasileiro Curt Zim-
mermann, diretor de TI e 
Operações da Bradesco 
Seguros. O moderador des-
se painel foi Luis Freitas, 
gerente de Tecnologia da 
Informação da CNseg.

Segundo Shivram, a in-
dústria de seguros dá passos 
largos na utilização de tec-
nologias como Inteligência 
Artificial (IA), Machine Le-
arning (ML) e Automação 

Cognitiva para trabalhar os 
dados que permitam a ofer-
ta de uma subscrição per-
sonalizada no futuro. Por 
enquanto, os dados servem 
para melhorar e agilizar 
os processos e criar novos 
negócios. “Temos muitos 
exemplos da vida real. Uma 
seguradora de vida nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
oferece cotações de seguro 
de vida com base em uma 
selfie”, afirmou.

Para Curt, da Bradesco 
Seguros, o Brasil ainda está 
engatinhando, mas já aplica 
as tecnologias no mesmo rit-
mo que mercados de seguros 
em países desenvolvidos. 
“Conseguimos, de alguma 
forma, até pela presença de 
empresas globais, avançar 
em passos parecidos com os 
países desenvolvidos”, afir-
mou ele, acrescentando que 
o Brasil tem algumas pecu-
liaridades que outros países 
não têm. “Acredito que a 
tecnologia vai mudar a for-
ma de comercialização, mas, 
muito mais, a prestação de 
serviços. Também acredito 
que o mercado caminha para 
a personalização das ofertas, 
mas temos de aprender como 
precificá-las. Muitas vezes 
vemos que o preço não faz 
sentido para muitas pessoas 
dentro de um grupo. Temos 
muito a aprender”. 

Planejamento de viagem pode ser afetado na ausência de seguro
Seguro é um item essen-

cial em qualquer viagem, 
mas muitas pessoas ainda 
não entenderam o quanto. 
Muitas vezes, este produto 
é deixado de lado em prol 
de uma economia que, caso 
o viajante tenha algum pro-
blema, acaba não se concre-
tizando. A April Brasil Se-
guro Viagem listou algumas 
razões pelas quais alguém 
pode acionar o seu seguro 
quando estiver de férias.

Um planejamento de via-
gem pode ser extremamen-
te afetado por um simples 
atraso de voo, que é um 
problema muito comum, ou 
mesmo o seu cancelamento. 
Mas o viajante não preci-
sa sofrer prejuízos, já que a 
maioria dos seguros, assim 

como a April Brasil, realiza 
o reembolso das despesas 
geradas por um imprevisto 
desses, como alimentação no 
aeroporto ou até mesmo uma 
noite extra de hospedagem.

Outra situação relativa-
mente comum é o atraso ou 
o extravio da bagagem. Mui-
tas vezes, o passageiro chega 
ao destino e espera em vão 
na esteira por uma mala que 
não chega. Com isso, a com-
panhia aérea precisa ser avi-
sada para procurar pela peça, 
trazê-la ao destino e só então 
retorná-la ao dono. Durante 
esse tempo, o viajante pode 
precisar de itens básicos 
como roupas e artigos de hi-
giene, e essas compras serão 
reembolsadas pelo seguro. 
Além disso, caso a mala não 

seja encontrada, o passagei-
ro recebe uma indenização.

Às vezes, uma situação 
pode levar o viajante a preci-
sar voltar para casa, como a 
mudança da data de uma pro-
va de concurso público ou a 
morte de algum familiar. Nes-
tes casos, quem tem um bom 
seguro não precisa se deses-
perar, pois há uma cobertura 
que reembolsa perdas irrecu-
peráveis, como reservas de 
hotel pagas antecipadamente 
ou bilhetes aéreos.

Esta é a cobertura mais im-
portante do seguro viagem. 
Caso o turista fique doente, 
seja com uma gripe ou algo 
mais grave, como uma apen-
dicite, o seguro irá garantir 
que ele seja atendido para que 
possa seguir com a viagem. 

O mesmo vale para aciden-
tes e outras emergências. É 
importante estar atento, já 
que algumas seguradoras não 
garantem atendimento em al-
guns casos, como acidentes 
decorrentes de práticas de es-
portes. A April Brasil oferece 
uma cobertura completa para 
atletas, atendendo mesmo os 
praticantes de esqui, snowbo-
ard, maratonas, entre outros.

Caso o viajante tenha algum 
problema de saúde e receba 
atendimento médico, poderá 
até mesmo ser reembolsado pe-
los remédios receitados. A April 
Brasil exige apenas a receita e 
a nota fiscal dos medicamen-
tos comprados, que devem ser 
enviados após o retorno do se-
gurado para casa, para ressarcir 
essa despesa.

11º Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros 
As participantes do 11º 

Encontro Estadual Feminino 
de Corrretoras de Seguros, 
promovido pelo Sincor-RS 
no dia 31 de maio, demons-
traram aprovação total ao 
evento. A afirmação está na 
enquete respondida pelas 
“meninas”, o que comprova 
o acerto da nossa promoção.

Genesi Cassol, que coorde-
nou a comissão organizadora 
do maior e melhor evento do 
mercado segurador do país 
dedicado exclusivamente às 
mulheres, comentou: “A apro-
vação da imensa maioria con-
firma a excelência de nosso 
evento. Em nome da comissão 
que organizou o 11º Encontro 

e da diretoria do Sincor-RS, 
agradeço a participação das 
mulheres no evento e o pres-
tígio dado a todos nós.”

Respostas às principais 
questões: a) Local do evento: 
61% bom/ótimo; b) Organiza-
ção: 84,7% bom/ótimo; c) Ali-
mentação: 74% bom/ótimo; d) 
painel “Força e superação no 

mercado de trabalho”: 97,7% 
bom/ótimo; e) Painel das Se-
guradoras: 80,1% bom/ótimo; 
f) Palestra do Professor Marins: 
98,2% bom/ótimo; g) Palestra 
de Mirian Goldenberg: 94,6% 
bom/ótimo; h) Palestra de João 
Signorelli: 77,1% bom/ótimo; 
e I) Feira de seguros: 81,7% 
bom/ótimo.
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acionista.com.br
Seu Site Capital

Vale Itaúbanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 51,49, 
com ganho de 0,12%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações preferenciais do Itaú  terminaram cotadas a R$ 
34,60, com perda de 0,57%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em R$ 
14,46 com perda de 0,76%.  Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 48,67, 
com perda de 0,89%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a R$ 
34,24, com valorização de 0,31%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Randon terminaram cotadas a R$ 
8,75, com valorização de 1,03%. Um dos três indicadores sema-
nais mostra mercado comprado e dois, vendido

DIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA NÚCLEO DA DIVIDA ATIVA 

DA COMARCA DE SÃO FIDELIS
PRAÇA DA JUSTIÇA, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM

CENTRO – SÃO FIDÉLIS
C.E.P.: 28400-000 - Tel.: (22) 2758-9224  

E-mail: sfd02vara@tjrj.jus.br 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 
MOVIDA POR ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de UPIC 
USINA PUREZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA –PROCESSO 

Nº 0000609-88.2001.8.19.0051, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) OTAVIO MAURO NOBRE – Juiz(a) de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - UPIC 
USINA PUREZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -, que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO 
DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor 
igual ou superior a avaliação, será no dia 11/07/2019 às 
13:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 
60% da avaliação, no dia 12/07/2019 às 13:00h, sendo o Leilão 
Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico do Leiloeiro 
www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial, na forma 
simultânea, será realizado no Átrio do Fórum da Comarca de 
São Fidelis, Praça da Justiça - R. Cel. João Sanches, s/n, São 
Fidélis – RJ, na forma dos inciso II do Art. 884, do art. 882 
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 
236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico estará disponível para 
Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com no mínimo 
10 (dez) dias de antecedência da Primeira data. DO BEM 
A SER LEILOADO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 91: 
Propriedade Rural – Fazenda Rubi e Sapê. Matriculada no RGI 
sob a matrícula 1135. JUSTIFICATIVA: Aos vinte e quatro dias do 
mês de novembro do ano de 2015, às 10:00, em cumprimento do 
Mandado de penhora compareci/ comparecemos USINA PUREZA, 
onde, após preenchidas as formalidades legais, procedi à penhora 
do imóvel rural denominado RUBI, no 4º distrito, com superfície 
de 217.800,00m², ou 21,78 hectares, que se limita pela frente, 
pelo lado direito e esquerdo por cercas de arame farpado, com 
Irineu ires da Rocha e pelos fundos com a Fazenda Temópila: 
AVALIO em R$320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais. Com 
denominação SAPÊ, com área de 96.287,00, ou 9,62 hectares, 
confrontando-se por diversos lados com João Teles da Ponte; com 
vertentes com João Fernandes, Fazenda Santa Vitória e Erodice 
Soares da Silva. Avalio em R$141.200,00 (Cento e quarenta e um 
mil e duzentos reais). TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$461.200,00 
(Quatrocentos E sessenta e um mil e duzentos reais)
Informações podem ser obtidas nos seguintes locais: Escritório do 
Leiloeiro situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Grupo 606 
– Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site: www.alexandroleiloeiro.com.
br. Telefone: (21)3559-2092 – (21)97500-8904. E-mail: contato@
alexandroleiloeiro.com.br. E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma 
das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade em São Fidelis, em 03 de maio de 
2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) 
OTAVIO MAURO NOBRE – Juiz de Direito.

BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S.A.
CNPJ nº 15.011.651/0001-54 - NIRE 33.300.327.959

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de junho 
de 2019. Data, Hora, Local: Em 5.6.2019, às 17h, na sede social, Rua Barão 
de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. 
Mesa: Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Sylvio Roberto Alves 
Vilardi. Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com 
o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberação: • aprovaram,
sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na 
Reunião daquele Órgão de 30.4.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se
de documento lavrado em livro próprio, para alterar parcialmente o estatuto 
social, no Artigo 3º, alterando o endereço da sede da Sociedade de Rua Barão 
de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901 para 
Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte,
Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência, o mencionado dispositivo 
passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida
Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri,
SP, CEP 06472-900, e foro no mesmo Município.” Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações 
tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar
instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada 
por todos e assinada. aa) Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Sylvio 
Roberto Alves Vilardi; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seu 
Diretor Geral, senhor Manoel Antonio Peres. Declaração: Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são 
autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Presidente: Manoel 
Antonio Peres; Secretário: Sylvio Roberto Alves Vilardi. Jucerja - Certifico o
arquivamento em 10/06/2019 sob o nº 00003646949.

Caixa já renegociou dívida de 125 mil clientes
Retorno atingiu 
R$ 150 milhões. 
Meta é recuperar 
R$ 1 bilhão

A campanha de rene-
gociação Você no Azul da 
Caixa Econômica Federal, 
lançada no final do mês pas-
sado - direcionada aos clien-
tes com dívidas em atraso 
na instituição - está indo de 
vento em popa. Até o final 
de maio, mais de 125 mil 
pessoas renegociaram suas 
dívidas. A informação foi 
divulgada nesta quarta-feira 
pelo presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães. As nego-
ciações somaram em torno 
de R$ 150 milhões. A dívida 
global soma R$ 4,1 bilhões, 
mas a expectativa da insti-
tuição é receber até o final 
da campanha, que vai até o 
final de agosto, cerca de R$ 
1 bilhão.

A campanha Você no Azul 
também oferece a renegocia-
ção para 320 mil empresas, 
sendo que 65% delas têm a 
possibilidade de quitar a dí-
vida à vista com valores in-
feriores a R$ 5 mil.

Seguindo o conceito que 
é melhor receber bem menos 
do que não receber, a Caixa 
vê na renegociação a possi-
bilidade de reduzir parte do 
passivo devido por quase 
3 milhões de clientes que 
poderão regularizar débitos 
com atraso acima de 360 
dias. Os descontos variam 
de 40% a 90%.

De acordo com o banco, 
o desconto varia conforme o 
tipo de crédito contratado e o 
tempo de atraso.  O desconto 
está em 82,78%. A renego-
ciação é válida somente para 
pagamento à vista.  De acor-
do com Guimarães, a média 
dos pagamentos até agora é 
de R$ 1 mil, mas “a grande 
maioria” paga de R$ 500 a 
R$ 600.

“Um dos nossos princi-
pais objetivos é resgatar o 

poder de compra e parcela-
mento dos clientes, adequar 
seus compromissos à sua 
realidade financeira, e possi-
bilitar que possa tomar novo 
crédito no mercado, com a 
exclusão da restrição em seu 
cadastro”, disse Guimarães 
no lançamento da campanha.

Do total de clientes da Cai-
xa em situação de inadimplên-
cia, 2,6 milhões são pessoas 
físicas. Destes, 92% poderão 
quitar as dívidas à vista por 
valores inferiores a R$ 2 mil. 
Os clientes pessoas físicas, 
em sua maioria, têm renda de 
até R$ 1,5 mil (60%), segui-
dos pelos que têm renda de 
até R$ 3 mil (23%), até R$ 5 
mil (9%) e acima de R$ 5 mil 
(8%).

Consignado e imobiliário

A maior parcela das dívi-
das é de crédito consignado 
(24,7%), seguido por cartão 
de crédito (18,1%), cartão 
de material de construção 
(15,2%), renegociação de dí-
vidas (15,2%), crédito pesso-

al (13,8%), rotativo (11,7%) 
e microcrédito (2%).

Já no caso das empresas, 
o volume maior refere-se a 
renegociação (34,3%). Em 
seguida, vem capital de giro 
(25,4%), rotativo (19,9%), 
parcelados (15,6%) e cartão 
de crédito (4,7%).

Segundo a Caixa, o aten-
dimento referente a campa-
nha de regularização Você 
no Azul pode ser feito por 
vários canais: internet, pelo 
telefone 0800 726 8068, op-
ção 8; nas redes sociais do 
banco (Facebook ou Twit-
ter) e nas agências.

Além da campanha Você 
no Azul, a instituição tam-
bém lançou outra iniciati-
va na quarta-feira passada, 
de renegociação de crédito 
imobiliário. Segundo a Cai-
xa, a renegociação beneficia 
600 mil famílias devedoras, 
com potencial de alcance 
de 2,3 milhões de pessoas. 
Guimarães informou que já 
foram feitos pedidos de re-
negociação referentes a 25 
mil imóveis.

Transparência e celeridade no canal 
digital de comunicação da CVM

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) lançou 
nesta quarta-feira um novo 
canal de comunicação que 
centraliza, em canal único, 
os serviços digitais referentes 
aos processos eletrônicos ins-
taurados pela autarquia, per-
mitindo uma navegação mais 
fácil e intuitiva ao usuário.

A nova página do Portal 
CVM intitulada Processo
Eletrônico, disponibiliza o 
cadastramento de usuário 
externo do Sistema Eletrô-
nico de Informações (SEI), 
consulta de processos (pré-
sancionadores e sancionado-
res), diário eletrônico e veri-
ficação de autenticidade

“A CVM já vem atuando 
na construção de interações 
cada vez mais rápidas, trans-
parentes e efetivas com seus 
regulados e a sociedade. A di-
gitalização de serviços, como 
o Protocolo Digital, acesso 
remoto aos processos sancio-
nadores, assinaturas eletrôni-
cas de Termo de Compromis-
so e vistas 100% on-line são 
exemplos desse engajamento 
institucional com foco em 
melhorias para os públicos 
de relacionamento da Autar-
quia”, comentou José Paulo 

Diuana de Castro, Chefe da 
Coordenação de Controle de 
Processos Administrativos 
(CCP/SPS) da CVM.

O Diário Eletrônico foi de-
senvolvido com base no concei-
to do Diário Oficial da União, 
estando em conformidade 
com a Lei 13.506/17. O canal 
promove a consulta de docu-
mentos eletrônicos publicados 
oficialmente pela CVM. “Este 
serviço gera ganho de trans-
parência e efetividade nas pu-
blicações institucionais, maior 
alcance de público e redução de 
custo financeiro e operacional, 
tendo em vista as facilidades 
da ferramenta”, acrescentou o 
Chefe da CCP.

Outra novidade é o acesso 
direto à consulta de Verificação 
de Autenticidade dos documen-
tos eletrônicos produzidos pela 
Autarquia. “Antes, o usuário 
precisava copiar o link exibido 
na tarja de assinatura do docu-
mento disponível no Sistema 
Eletrônico de Informações 
(SEI). Agora, ele poderá acessar 
diretamente a tela de validação, 
sem haver a digitação manual 
do link”, informou Elizabeth 
Feitosa, Chefe da Divisão de 
Gestão da Informação (DINF/
SOI) da CVM.
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Nova proposta da Centauro 
faz Netshoes subir 5,26%

Faltando apenas dois dias para a reunião dos acionis-
tas da Netshoes para examinar a proposta do Magazine 
Luiza, a Centauro anunciou na última terça-feira um au-
mento na sua oferta de compra, que passou de US$ 3,50 
para US$ 3,70, que corresponde a uma transação de 
US$ 114,9 milhões. De imediato, provocou mais uma 
alta nas ações da empresa de e-commerce, que subiram 
5,26% na bolsa de Nova York. Antes, a Centauro foi 
acusada de não oferecer apoio suficiente para resolver 
as condições financeiras e os problemas de liquidez de 
curto prazo. Agora, propôs a tomada de empréstimo de 
R$ 120 milhões, em três lotes, como capital de giro para 
condução do curso normal. Para garantir esse finan-
ciamento, a Centauro contratou nova linha de crédito 
junto ao Banco Votorantim, em condições semelhantes 
ao crédito assegurado por Bradesco e Itaú em maio, el-
evando os empréstimos para subsidiar a transação de R$ 
325 milhões para R$ 375 milhões. Contra a Centauro 
existe uma tal de ISS, consultoria que diz que direciona 
os votos dos minoritários no mercado norte-americano 
e forte aliada do Magazine Luiza.

Lazari faz ações da Braskem subirem
As ações da Braskem tiveram alta de 1,41% e volta-

ram para R$ 34,45 depois das declarações de Octavio 
Lazari, presidente do Bradesco, de que os grandes ban-
cos brasileiros estão negociando em conjunto uma re-
cuperação extrajudicial para a Odebretch, ou seja, fora 
do ambiente da Justiça. “Trabalhamos com todos os 
cenários e procuramos priorizar uma recuperação ex-
trajudicial para que todos os atores possam sentar-se 
à mesa e chegar a um ajuste, com concessão de mais 
prazo e condição de pagamento diferenciado da dívida 
de R$ 70 bilhões”, afirmou.

Precisando de dinheiro
Na terça-feira, o Pão de Açúcar recebeu a proposta 

de Michael Klein para a compra dos 36,27% que possui 
na Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Ponto Frio a 
R$ 4,75. Na quarta-feira o Conselho de Administração 
da rede de supermercados se reuniu e rapidamente apro-
vou a venda de todas as suas ações em leilão na B3 e 
deverá receber, no mínimo, R$ 2,23 bilhões. As ações 
da Via Varejo foram negociadas a R$ 4,85, com perda 
de 3%, enquanto as do Pão de Açúcar subiram 0,17% 
para R$ 87.

Cotação do petróleo cai mais de 4%
Na ânsia de provocar uma reviravolta no compor-

tamento do mercado do petróleo, os analistas do setor 
erraram feio nas suas previsões. No início da semana 
começaram a distribuir estudos com a expectativa 
de uma queda de 1 milhão de barris nos estoques do 
produto. Porém se surpreenderam quando a Adminis-
tração de Informação de Energia dos Estados Unidos 
revelou que as reservas norte-americanas aumenta-
ram em 2,21 milhões de barris, nível mais elevado 
em quase dois anos, sendo que a maior parte da subi-
da foi registada em Cushing, no Oklahoma. Em Nova 
York, o preço do barril do West Texas Intermediate 
perdeu 4% e caiu para US$ 51,14, enquanto em Lon-
dres o Brent desvalorizou 3,69% para US$ 59,99. O 
petróleo está em “bear market”, descendo mais de 
20% desde o pico de abril.

Procon multa e ação da Enel sobe
A Fundação Procon-SP informou ter multado a Enel 

Distribuição São Paulo (ex-Eletropaulo) em R$ 5,02 mil-
hões por “condutas em desacordo com o Código de Def-
esa do Consumidor”. A entidade explica que a autuação 
baseia-se em reclamações de consumidores que procura-
ram atendimento. A empresa tem até 15 dias para prestar 
os devidos esclarecimentos. As ações da Enel subiram 
0,03% para R$ 34,24.

GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 30.526.602/0001-48

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, vimos submeter à vossa apreciação a prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31/12/2018, compreendendo o 
Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, elaborados de acordo com a legislação societária em vigor. A Diretoria ficará à disposição para prestar quaisquer 
esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019. A Administração.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro (Em R$ Mil)
ATIVO 2018 2017
Circulante .......................................................................... 6.055 3.028
Disponível ........................................................................... 179 178
Contas a receber ................................................................ 3.012 1.184
Tributos a recuperar ........................................................... 2.864 1.666
Não Circulante .................................................................. 252.806 219.025
Títulos e valores mobiliários ............................................... – 33.654
Investimentos em coligadas ............................................... 250.935 183.406
Imobilizado ......................................................................... 1.871 1.965
Total do ativo .................................................................... 258.861 222.053
PASSIVO 2018 2017
Circulante .......................................................................... 2.377 1.052
Contas a pagar ................................................................... 2.377 1.052
Não Circulante .................................................................. 25.395 25.245
Contas a pagar ................................................................... 25.395 25.245
Patrimonio Líquido ........................................................... 231.089 195.756
Capital social ...................................................................... 46.037 46.037
Reservas de capital ............................................................ 10.733 32.515
Reservas de avaliação ....................................................... 36.193 22.750
Reserva legal...................................................................... 9.207 9.207
Reservas de lucros a realizar ............................................. 128.919 85.247
Total do passivo e patrimônio líquido ............................ 258.861 222.053

Demonstrações do Resultado em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Despesas/receitas operacionais 2018 2017
Despesas gerais e administrativas ........................................ (1.795) (1.175)
Receitas de dividendos ......................................................... 9.847 8.489

8.052 7.314
Resultado de equivalência patrimonial .................................. 39.922 19.849
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos ......... 47.974 27.163
Resultado financeiro
Receitas (despesas) financeiras, líquidas ............................. 10.642 5.376
Lucro antes dos tributos sobre o lucro ............................. 58.616 32.539
Imposto de renda e contribuição social ................................. (1.126) (976)
Lucro líquido do exercício .................................................. 57.490 31.563
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro
(Em R$ Mil) Reser- Reservas de lucros

Capital 
social

Reser-
vas de 
capital

vas de 
avalia-

ção
Reser-

va legal

Reserva 
de lucros 
a realizar Total

Saldos em 31/12/2016 .. 36.980 43.692 23.892 7.844 77.221 189.629
Lucro líquido do exercício – – – – 31.563 31.563
Aumento de capital ......... 9.057 (9.057) – – – –
Constituição/Reversão de
 reservas ........................ – (2.120) (1.142) 1.363 2.265 366
Dividendos pagos ........... – – – – (25.802) (25.802)
Saldos em 31/12/2017 .. 46.037 32.515 22.750 9.207 85.247 195.756
Lucro líquido do exercício – – – – 57.490 57.490
Constituição/Reversão de
 reservas ........................ – (21.782) 13.443 – 23.750 15.411
Dividendos pagos ........... – – – – (37.568) (37.568)
Saldos em 31/12/2018 .. 46.037 10.733 36.193 9.207 128.919 231.089

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras: 1. Diretrizes Contábeis:
As demonstrações financeiras foram elaboradas com estrita observância das 
disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas. 2. Capital Social: O 
Capital Social subscrito e integralizado, é composto de 1.941.044 ações ON 
e 1.429.867 ações PN.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019 
ISRAEL KLABIN - Presidente

ROBERTO CARLOS BOCAFOLI RIGHI - Contador CRC - RJ 075.664/O-0

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
2018 2017

Caixa líquido de atividades operacionais ...................... 49.765 11.875
Caixa gerado nas operações ........................................... 17.662 11.813
Lucro do exercício .............................................................. 57.490 31.563
Resultado de equivalência patrimonial ............................... (39.922) (19.849)
Depreciação ....................................................................... 94 99
Variação nos ativos e passivos....................................... 32.103 62
Contas a receber ................................................................ (1.828) (23)
Títulos e valores mobiliários ............................................... 33.654 337
Tributos a recuperar ........................................................... (1.198) (801)
Contas a pagar ................................................................... 1.475 549
Caixa líquido atividades de investimento ...................... (12.196) 19.439
Aumento de investimentos ................................................. (33.654) –
Aquisição de bens do imobilizado ...................................... – (2)
Dividendos a receber.......................................................... 11 (5)
Recebimento de dividendos ............................................... 21.447 19.446
Caixa líquido atividades de financiamento .................... (37.568) (74.689)
Empréstimos e financiamentos .......................................... – (48.887)
Dividendos pagos  ............................................................... (37.568) (25.802)
Aumento (diminuição) das disponibilidades ................. 1 (43.375)
Disponibilidades
No início do exercício ......................................................... 178 43.553
No fim do exercício ............................................................. 179 178

1 (43.375)

Audiência no Senado expõe 
importância dos parques tecnológicos
No Brasil, apenas 
43 parques 
tecnológicos 
estão em 
operação

Os parques tecnológicos 
abrigam empresas, univer-
sidades, incubadoras de ne-
gócios, centros de pesquisa 
e laboratórios para criar um 
ambiente propício à inova-
ção tecnológica. Aliás, mui-
tas fintechs brasileiras se 
desenvolveram dessa forma. 

No Brasil, dos 103 parques 
tecnológicos, 43 estão em 
operação, 37 estão sendo im-
plantados e 23 encontram-se 
em fase de projeto. A maio-
ria deles está nas Regiões 
Sul e Sudeste (78). Há nove 
no Nordeste, dez no Centro-
Oeste e seis na Região Norte. 
Eles reúnem 1.337 empresas 
instaladas, 38.365 empre-
gos diretos, 2.950 mestres e 
1,1 mil doutores ligados às 
universidades envolvidas. A 
informação é da Associação 
Nacional de Entidades Pro-
motoras de Empreendimen-
tos Inovadores (Anprotec). 

O assunto foi tema de 
debate nesta quarta-feira da 
Comissão de Ciência e Tec-
nologia (CCT) do Senado. 
Foram discutidos as condi-
ções e os desafios dos par-
ques tecnológicos do país. 
A superintendente-executiva 
da Anprotec, Sheila Pires, 
destacou que os parques 
tecnológicos precisam de 
políticas públicas eficazes. 
Ela explicou que, como nos 
demais países, há uma forte 
dependência do poder pú-
blico, mas a participação da 
iniciativa privada precisa ser 

crescente para que eles so-
brevivam.

Um bom exemplo de efi-
ciência é o Parque Científico 
e Tecnológico da Unicamp. 
Ele recebe de startups a em-
presas de grande porte, como 
IBM, Motorola e Samsung. 
Há também sete laborató-
rios de pesquisas de grandes 
empresas. De acordo com o 
diretor do parque, Eduardo 
Amaral, o sucesso dos em-
preendimentos é transformar 
pesquisa em inovação.

“Conhecimento só fun-
ciona se virar inovação. E a 
capacidade de gerar inova-
ção é cumulativa, como se 
fosse uma espiral que pre-
cisa envolver da maneira 
correta os atores num dado 
ambiente e numa base que 
vai se retroalimentando. Ino-
vação precisa de interação 
num ambiente pensado para 
isso, para que as pessoas se 
encontrem e troquem infor-
mação”, Sheila Pires.

Também faz coro a essa 
ideia o diretor de desenvol-
vimento de negócios do Par-
que Tecnológico de São José 
dos Campos (SP), Elso Al-
berti Junior. Na opinião dele, 
o Brasil ainda está aquém do 
esperado na criação e venda 
de inovação. Apesar de ser 
a oitava maior economia do 
mundo e ocupar o 13º lugar 
em pesquisas acadêmicas, 
ainda é apenas o 64º lugar 
em inovação.

“Inovação é o que chega 
ao mercado e vende, gera ri-
queza e tributo. Os parques 
precisam transformar o co-
nhecimento e a pesquisa aca-
dêmica em serviço e produ-
to e processos de alto valor 
agregado para que cheguem 
ao mercado. Quando isso 
acontece, temos inovação”, 
destacou o diretor. 

Segundo ele, o projeto do 

Sheila Pires: ‘Conhecimento só funciona se virar inovação’ 

Parque Tecnológico de São 
José transformou a cidade e 
ajudou a melhorar o Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no (IDH), hoje acima de 0.8.

“Tudo começou com a 
ideia de fazer aviões e alta 
tecnologia. Com o apoio do 
governo do estado e principal-
mente da prefeitura, o parque 
tecnológico tem foco de inte-
gração da universidade com 
as empresas, mas também te-
mos uma série de ações pelo 
empreendedorismo e pela 
competitividade industrial”, 
contou. Hoje há 300 empresas 
e instituições vinculadas ao 
parque de São José, 94 delas 
associadas ao Cluster Aeroes-
pacial e Defesa.

Fuga de talentos

Um dos grandes desafios 
das universidades e empresas 
de tecnologia e inovação bra-
sileiras é conseguir absorver 
os profissionais formados no 
mercado nacional, evitando o 
êxodo para países considera-
dos mais atrativos por causa 
de oportunidades na carreira 
e salários mais vantajosos. 

Superintendente de Inovação 
e Desenvolvimento da Pon-
tifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-
RS), Jorge Audy disse que é 
preciso haver uma tentativa 
massiva de reversão do pro-
cesso conhecido como “fuga 
de cérebros”.

“Os países que recebem 
nossos melhores talentos 
aplicam mais de 2% do PIB 
em ciência, tecnologia e 
inovação. Hoje no imaginá-
rio dos nossos jovens mais 
brilhantes a expectativa de 
sucesso na carreira não está 
mais no Brasil. É preciso re-
verter esse quadro drastica-
mente”, frisou.

Para ele, o Brasil ainda 
está se desenvolvendo ainda 
nos padrões dos séculos 19 
e 20. Embora seja positiva 
a produção agropecuária e a 
exportação de commodities, 
é lamentável ver o PIB subir 
ou descer de acordo com as 
chuvas e a safra, diz. Audy 
também lamentou as vagas 
abertas nas empresas, sem 
que haja pessoal qualificado 
para preenchê-las.

Com agência Senado

Reunião anual do BAII 
será em Luxemburgo 

Luxemburgo hospedará 
a reunião anual do Banco 
Asiático de Investimento 
em Infraestrutura (BAII), 
que acontecerá entre 12 e 
13 de julho. Será a primeira 
vez que o encontro do BAII 
ocorrerá fora da Ásia desde 
sua fundação três anos atrás, 
informou a agência Xinhua.

Luxemburgo é um peque-
no Estado soberano situado 
na Europa Ocidental, limitado 
pela Bélgica, França e Alema-
nha, mas tem uma economia 
altamente desenvolvida, com 
um dos maiores PIB per ca-
pita do mundo. A razão para 
a reunião acontecer lá é que 
a Europa forneceu muita 
assistência à instituição e 
Luxemburgo é um membro 
fundador do banco, expli-
cou o vice-presidente do 

BAII, Danny Alexander.
“Nós esperamos que a reu-

nião promova a conectivida-
de entre a Ásia e a Europa”, 
destacou Alexander, acres-
centando que o segundo Fó-
rum de Infraestrutura da Ásia 
também será realizado como 
parte do evento. O encontro 
anual juntará governadores e 
diretores do BAII para se en-
gajarem com delegações de 
membros, instituições de par-
ceiros, líderes empresariais, 
sociedade civil e especialistas 
de uma série de áreas.

O BAII é um banco de de-
senvolvimento multilateral com 
a missão de melhorar as produ-
ções sociais e econômicas da 
Ásia. Sediado em Beijing, en-
trou em operação em janeiro de 
2016 e atualmente conta com 
97 membros no mundo.

Conselho do GPA aprova venda 
das ações detidas pela Via Varejo

O conselho de administra-
ção do Grupo Pão de Açúcar 
(GPA) comunicou em fato 
relevante que aprovou nesta 
quarta-feira a venda de todas 
as ações detidas pela compa-
nhia na Via Varejo, dona das 
Casas Bahia e Ponto Frio, 
em leilão na B3, pelo preço 
mínimo de R$ 4,75 por ação. 
O GPA e a Via Varejo não 
informaram ainda a data da 
realização do leilão. O GPA 
é o acionista controlador da 
Via Varejo, com 36,27% do 
capital social da varejista de 
móveis e eletrodomésticos.

Em comunicado ao mer-
cado, o GPA afirmou que 
recebeu na véspera carta de 
Michael Klein comunicando 
que, caso a companhia reali-
ze a venda de todas as ações 
que detém na Via Varejo, 
o empresário apresentará, 

“individualmente (direta ou 
indiretamente) e em conjun-
to com outros investidores, 
uma ou mais ordens de com-
pra para aquisição de todas 
as ações da Via Varejo deti-
das pelo GPA pelo preço má-
ximo de R$ 4,75” por ação. 
A família Klein detém fatia 
de 25,43% da Via Varejo.

“A companhia manterá o 
mercado e seus acionistas 
informados sobre quaisquer 
novos fatos relevantes re-
lacionados a esse assunto”, 
destacou o comunicado. Se 
transação se confirmar, a fa-
mília de Michael Klein pas-
sará a ser a nova controlado-
ra da empresa criada a partir 
da fusão entre Casas Bahia 
e Ponto Frio. Dessa forma, 
o controle das Casas Bahia 
voltará para a família funda-
dora da rede.
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CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.
CNPJ: 17.855.050/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL 31 de dezembro de 2018
 Ativo 12/2018 12/2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa  (11.045.462) (17.055.155)
Contas a receber  (5.775.308)  (7.465.379)
Contas a receber com partes relacionadas - C  (112.865)  (395.662)
Tributos a recuperar  (2.346.104)  (5.177.412)
Outros ativos  (2.012.717)  (1.284.674)
Total do ativo circulante (21.292.456) (31.378.281)
Ativo não circulante
Depósitos judiciais (13.567.409) (13.280.346)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (16.102.926) (12.249.594)
Investimentos (33.723.891) (27.228.615)
Imobilizado  (24.864.194) (19.913.959)
Intangível  (92.553.189) (101.571.865)
Total do ativo não circulante (180.811.610) (174.244.379)
Total do ativo (202.104.065) (205.622.660)
Passivo 12/2018 12/2017
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos - C  -  40.322.857 
Contas a pagar a fornecedores  6.412.171  6.940.676 
Títulos a pagar - C  30.057.221  14.261.561 
Contas a pagar de partes relacionadas - C  -  2.004.765 
Obrigações sociais e gratificações a pagar  6.600.244  7.888.188 
Obrigações fiscais  3.542.028  3.419.282 
Provisão de férias e encargos sociais  5.563.122  5.323.354 
Adiantamentos de clientes  3.187.938  4.242.630 
Outros passivos  431.358  329.953 
Total do passivo circulante  55.794.082  84.733.265 
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos - NC  83.384.682  38.039.559 
Títulos a pagar - NC  29.648.136  57.259.053 
Provisão para riscos trabalhistas e tributários  13.013.138  12.648.830 
Total do passivo não circulante  126.045.957  107.947.441 
Patrimônio líquido
Capital social  24.714.758  24.210.901 
Lucros (Prejuízos) acumulados  (11.268.947)  (14.345.673)
Resultado do exercício  6.818.215  3.076.725 
Patrimônio líq. atribuível a proprietários a con-
troladora  20.264.026  12.941.954 
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido  20.264.026  12.941.954 
Total do passivo e do patrimônio líquido  202.104.065  205.622.660 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 de dezembro de 2018
12/2018 12/2017

Receita operacional líquida 174.910.820 174.351.839
Custo dos serviços prestados (48.994.112) (50.322.963)
Custos, despesas e outras receitas operacionais
Pessoal (54.859.041) (54.378.467)
Propaganda e publicidade (16.181.782) (17.292.473)
Gerais e administrativas (40.909.988) (41.982.110)
Depreciação e amortização (17.218.939) (18.715.873)
Resultado de equivalência patrimonial 14.995.277 15.671.490
Outras (97.517) 1.122.147
Lucro (Prej.) antes das receitas e despesas finan-
ceiras 11.644.718 8.453.590
Despesas financeiras (11.092.875) (13.287.661)
Receitas financeiras 2.413.039 1.979.252
Lucro (Prejuizo) antes do IR e contribuição social 2.964.882 (2.854.819)
Imposto de renda e contribuição social 3.853.332 5.931.544
Lucro (Prejuizo) do exercício 6.818.215 3.076.725

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
social

(-) Capital 
social a in-
tegralizar

Lucros  
(Prejuizos) 

acumulados Total
Saldo em 31/12/2016 4.210.901 - (12.688.416) (8.477.515)
Aumento de capital social 20.000.000 - 20.000.000
Lucro (prejuízo) líquido do 
exercício - - 3.076.725 3.076.725
Ajuste de endividamento 
líquido na aquisição da 
Cultura Inglesa S.A. - - (1.657.257) (1.657.257)
Saldo em 31/12/2017 24.210.901 - (11.268.947) 12.941.954
Aumento de capital social 1.424.869 (1.424.869) - -
Integralização de capital 503.857 - 503.857
Lucro (prejuízo) líquido do 
exercício - - 6.818.217 6.818.217
Saldo em 31/12/2018 25.635.770 (921.012) (4.450.730) 20.264.028

Fluxo de caixa proveniente das operações 2018 2017
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social 2.965 -2.855
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o 
caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações  17.219 18.716
Baixas de imobilizado e intangível 173 25
Equivalência patrimonial - 14.995 -15.671
Provisão para devedores duvidosos 189 31
Provisão para riscos processuais  364 289
Provisões diversas 390 -2
Encargos financeiros sobre financiamentos 6985 9.963
Atualização monetária 1819 1.476
Atualização ações preferenciais resgatáveis -
Variação em ativos e passivos
Contas a receber 446 -837
Despesas antecipadas -729 -681
Outros ativos -287 -795
Créditos e débitos com controladas -1.722 -4.060
Contas a pagar -919 2.016
Obrigações sociais e fiscais 1.666 -781
Provisão para férias e encargos sociais 240 -359

Outros passivos 103 -45
Caixa consumido pelas atividades operacionais 13.907 6.430
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Valor pago por aquisição de controlada -13.635 -14.781
Aquisição participação acionária -3000 0
Aquisição de imobilizado -10767 -7.385
Aquisição de intangível -2557 -2.862
Ajustes de endividamento líquido 0 -1.658
Juros sobre capital próprio e dividendos recebidos 11500 14.898
Caixa aplicado nas atividades de investimentos - 18.459 -11.788
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação financiamentos  110.000 20.000
Amortização principal de financiamentos -107.571 -22.095
Amortização juros de financiamentos - 2.777 -3.417
Aumento de capital 504 20.000
Despesas emissão de debênture -1615 -
Caixa gerado pelas atividades de financiamento -14.589.823 14.488
Aumento do caixa e equivalentes de caixa -6.011 9.130
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 17.055 7.925
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 11.045 17.055
Aumento do caixa e equivalentes de caixa -6.010 9.130

Demonstração do fluxo de caixa (Em milhares de reais)

Marina da Fontoura Azambuja - CPF 074.866.797-01
Vinícius Santos Ferreira - CRC RJ-123991/0-0 

Patrimônio líquido da União fica 
negativo em R$ 2,416 tri em 2018
De R$ 4,04 tri em 
crédito tributário, 
só 14,87% foram 
considerados 
recuperáveis

A frágil situação fi-
nanceira do governo está 
estampada em números. 
Os passivos da União (so-
mados suas obrigações, 
empréstimos, provisões a 
curto e longo prazos) su-
peraram os ativos (grupo 
em que entram o caixa, os 
créditos a receber, inves-
timentos, o imobilizado e 
o intangível) em R$ 2,416 
trilhões em 2018.

Os números compõem o 
Relatório Contábil do Tesou-
ro Nacional (RCTN) divul-
gado nesta quarta-feira. O 
documento chega neste ano 
à terceira edição e representa 
uma versão mais informa-
tiva e acessível do Balanço 
Geral da União, que é publi-
cado todos os anos, destacou 
o Tesouro em comunicado 
em seu site. 

O RCTN integra o con-
junto de relatórios fiscais
do Tesouro, que trazem os 
principais dados de todas as 
principais áreas de atuação 
da instituição.

Em 2017, o valor do pa-
trimônio líquido negativo 
da União (ou o seu passivo 
a descoberto, ou o quanto o 
passivo superou o ativo) foi 
um pouco maior: R$ 2,426 

trilhões. A diferença resulta 
em parte do aperfeiçoamen-
to da apresentação de alguns 
itens do patrimônio, o que 
significa maior transparên-
cia e fidedignidade das in-
formações.

O relatório foi concebido 
em duas partes. Uma tra-
ta dos ativos e passivos da 
União e a outra, das receitas 
e despesas. O documento 
conta também com um ca-
pítulo especial dedicado à 
Previdência e outro à regra 
de ouro, que são dois dos 
principais temas da agenda 
econômica neste ano.

Ativos e passivos

Menos de 15% do total 
de créditos tributários foram 
considerados recuperáveis 
em 2018.

Entre os destaques do 
lado do ativo, estão os cré-
ditos tributários e a dívida 
ativa. Os primeiros são ad-
ministrados pela Receita 
Federal do Brasil (RFB); 
quando esses créditos ven-
cem e não são pagos mes-
mo após cobrança adminis-
trativa da RFB, tornam-se 
dívida ativa e passam a 
ficar a cargo da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN).

Do estoque total de R$ 
4,045 trilhões em créditos 
tributários, apenas 14,87% 
(R$ 601 bilhões) foram 
considerados recuperáveis 
em 2018. “Isso ocorre 
porque, quando um cré-
dito tributário é lançado, 
o contribuinte, amparado 

pela legislação, dispõe de 
amplo direito de defesa 
administrativa e judicial, 
além da possibilidade de 
aderir a programas de par-
celamentos de longo pra-
zo, impactando a expecta-
tiva de recuperação desses 
créditos tanto em termos 
de valores quanto em ter-
mos de prazo”, destaca o 
relatório.

Ao longo de 18 anos, fo-
ram criados quase 40 pro-
gramas de parcelamentos 
especiais, com significati-
vas reduções nos valores 
cobrados, prazos de quita-
ção extremamente longos e 
outros benefícios. O rela-
tório detalha a composição 
desse estoque, os cálculos 
de ajustes para perdas e os 
valores dos créditos tribu-
tários previdenciários e não 
previdenciários, bem como 
os créditos não tributários, 
conforme o sistema de ra-
ting atribuído a esses crédi-
tos pela PGFN.

Municípios

Outro grupo de destaque 
entre os ativos da União 
estão os empréstimos a es-
tados, municípios e Distrito 
Federal, cujo estoque bruto 
era de R$ 613,1 bilhões ao 
fim do ano passado. O re-
latório traz a composição 
desse estoque conforme os 
vários acordos de refinancia-
mento que foram feitos ao 
longo dos anos.

Par o maior desses acor-
dos, a Lei 9.496/97, uma 
série de tempo desde 2014 

mostra quão pequenos foram 
os recebimentos, pela União, 
desses haveres, em compara-
ção com os juros e o estoque 
desses empréstimos. No ano 
passado, por exemplo, os ju-
ros somaram R$ 55 bilhões, 
ao passo que os recebimen-
tos foram de R$ 19 bilhões 
e o estoque ficou em R$ 547 
bilhões.

Completam o lado do ati-
vo os haveres financeiros 
decorrentes de operações 
fiscais, os referentes ao FAT 
Constitucional e ao FIES, 
bem como as participações 
em estatais, o imobilizado e 
o intangível.

Provisões previdenciárias 

As obrigações presentes 
e já registradas no balanço 
patrimonial são as provi-
sões, cujo saldo respondia 
por 21,95% do total do pas-
sivo da União. A maior parte 
dessas provisões, 96,62%, é 
de longo prazo, cujo estoque 
chegou a R$ 1,63 trilhão ao 
fim do ano passado. Desse 
grupo, 75% ou, R$ 1,22 tri-
lhão, eram provisões previ-
denciárias de servidores pú-
blicos civis 

O RCTN mostra que o 
estoque de precatórios e re-
quisições de pequeno valor 
(RPV) pagos vem crescen-
do a cada ano, totalizando 
de R$ 36 bilhões em 2018, 
enquanto o estoque a pagar 
também cresce, tendo atin-
gido R$ 59 bilhões. Desse 
saldo, os valores relaciona-
dos a despesas com pessoal 
e benefícios previdenciários 

somaram R$ 13 bilhões, ou 
22% do total.

Receitas e Despesas

Gasto com previdência 
cresce 134% em 10 anos e 
atinge 37,58% das despesas 
totais

O RCTN traz o detalha-
mento da Receita Corrente 
Líquida (RCL) a cada ano 
desde 2009 (tabela 9). No 
ano passado, a RCL atingiu 
11,8% do PIB. As renúncias 
de receitas tributárias, em 
contrapartida, foram estima-
das em R$ 283,45 bilhões no 
ano passado, ou 4,15% do 
PIB. Esse percentual cresceu 
de 2,65% em 2011 para o 
pico de 4,71% em 2015.

Segundo o documento, 
há peso crescente da previ-
dência social, cujos gastos 
aumentaram 134% em ter-
mos nominais desde 2009 
e atingiram 37,58% do to-
tal das despesas da União. 
Juros e encargos da dívida 
avançaram 124% no mes-
mo período e ocupam o 
segundo lugar entre as des-
pesas, com 15% do total. 
Em terceiro lugar vêm as 
transferências constitucio-
nais e legais, com uma fatia 
de 14,32% das despesas e 
um avanço nominal de 97% 
desde 2009.

O RCTN detalha as des-
pesas nas áreas de educa-
ção e saúde, que possuem 
limites mínimos de gastos 
definidos pela Constitui-
ção. Além disso, dedica um 
capítulo para a previdência 
social, tendo em vista a im-

portância do tema e a dis-
cussão em torno do projeto 
de reforma dos sistemas 
previdenciários apresenta-
do pelo governo ao Con-
gresso.

As séries de tempo mos-
tram a evolução das receitas, 
despesas e do resultado do 
RGPS, do RPPS e do sistema 
de proteção social dos mili-
tares inativos e pensionistas. 
O gráfico 56 mostra os cré-
ditos previdenciários e não 
previdenciários do RGPS e o 
gráfico 57 traz a divisão dos 
créditos reconhecidos e não 
reconhecidos.

O contraste entre os regi-
mes, no entanto, fica mais 
claro com os gráficos 65 a 
68. Enquanto o déficit por 
beneficiário do sistema de 
proteção dos militares ficou 
em R$ 115 mil em 2018, o 
do RGPS ficou em R$ 6,4 
mil e o do RPPS em R$ 63 
mil. Como o número de 
beneficiários do RGPS, no 
entanto, é bem maior que 
os dos outros dois siste-
mas, seu rombo em relação 
ao PIB é disparadamente o 
mais elevado: 2,85%, ante 
0,68% dos servidores civis 
(RPPS) e 0,64% dos mili-
tares. 

Por fim, o RCTN traz um 
capítulo sobre a regra de 
ouro. Os números mostram 
os desafios para cumpri-la 
em um ambiente de défi-
cits fiscais sucessivos e a 
importância de se imple-
mentarem medidas estrutu-
rais capazes de recuperar o 
equilíbrio das contas públi-
cas brasileiras.

Tesouro Nacional recebe R$ 3 bilhões da Caixa
Uma pequena 
parte da dívida 
de R$ 40,2 bi que 
o banco precisa 
quitar com a União

A Caixa Econômica Fe-
deral devolveu R$ 3 bi-
lhões ao Tesouro Nacional. 
A expectativa do banco é 
devolver R$ 20 bilhões até 
o final deste ano. No total, 
a Caixa deve ao Tesouro R$ 
40,2 bilhões.  Os recursos 
devolvidos serão usados 

pelo governo para saldar 
parte da dívida pública. Em 
março, a Secretaria do Te-
souro Nacional informou 
que a dívida pública pode 
chegar a R$ 4,3 trilhões 
neste ano.

O anúncio  da devolução 
dos R$ 3 bilhões foi feito 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, 
nesta quarta-feira na reunião 
com os presidentes do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, e 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Joaquim 
Levy, no Ministério da Eco-
nomia, em Brasília. “Essa 
é uma decisão do governo. 

Vamos devolver o dinheiro 
que se deve”, afirmou Gui-
marães.

De acordo com o minis-
tério, os bancos públicos 
devem cerca de R$ 86,5 bi-
lhões em empréstimos con-
cedidos pelo Tesouro Na-
cional. Além dos R$ 40,2 
bilhões da Caixa, o Banco 
Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) deve R$ 36,1 bi-
lhões, o Banco do Brasil, 
cerca de R$ 8,1 bilhões, o 
Banco do Nordeste (BNB), 
R$ 1 bilhão, e o Banco da 
Amazônia (Basa), R$ 1,06 
bilhão. Os valores das dívi-
das são referentes a dezem-
bro de 2018. A informação 

foi apurada pela agência 
Brasil.

Segundo o ministro, a 
ideia é que todos os bancos 
devolvam o dinheiro do em-
préstimo para abater da dí-
vida pública, mas a “maior 
pressão” do governo é pela 
devolução de recursos pelas 
instituições maiores.

“O dinheiro volta para 
resgatar a dívida pública. 
Esse movimento vai de-
sestatizando gradualmen-
te o mercado de crédito. 
A participação dos bancos 
públicos no crédito chegou 
a 60%”, disse o ministro. 
Guedes acrescentou que 
essa estratégia do passado, 
de estímulo ao crédito pe-

los bancos públicos, gerou 
distorções, com emprés-
timos a juros baixos para 
grandes empresas e crédi-
to a taxas elevadas para a 
população. Ele citou como 
grandes empresas a Ode-
brecht e a Petrobras.

“A gente reduziu o cré-
dito para grandes empresas. 
Isso também gerou uma fol-
ga muito grande de capital”, 
acrescentou o presidente da 
Caixa.

Juros altos

De acordo com Guedes, 
a devolução dos recursos 
também é boa para o ba-
lanço do banco que paga 

juros de 18% ao ano pelo 
empréstimo do Tesouro, 
enquanto a taxa básica de 
juros, a Selic, está em 6,5% 
ao ano. “Ele [Pedro Guima-
rães] não está só fazendo 
um favor para a União, está 
tornando o banco mais só-
lido. Está reduzindo a dívi-
da. Está fazendo algo muito 
bom para a Caixa e justa-
mente com essa folga fi-
nanceira está melhorando o 
balanço dele, e isso permite 
dar desconto de até 80% 
em dívidas de brasileiros 
de baixa renda”, disse Gue-
des, referindo-se à abertura 
da renegociação de dívidas 
de clientes feita pela Caixa, 
recentemente.




