
COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,8600

Dólar Turismo R$ 4,0100

Euro R$ 4,3214

IGP-M 1,26% (março)
0,88% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5593

Ouro (gr) R$ 168,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br

ANO CVI - Nº 28.403
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, quarta-feira,
19 de junho de 2019

mercantil
Monitor

OPINIÃO
Nova máscara da banca: meio 
ambiente e Estado mínimo
Pedro Augusto Pinho, página 2

FATOS & COMENTÁRIOS
O milagre da multiplicação de 

apoiadores da idade mínima
Marcos de Oliveira, página 3

3,3 milhões de brasileiros estão 
sem emprego há mais de 2 anos
Número de 
desempregados de 
longo prazo cresce 
42,4% em quatro anos

A parcela de desempregados de 
longo prazo – trabalhadores que 
estão nesta situação há mais de 
dois anos – avançou de 17,4% no 
primeiro trimestre de 2015 para 
24,8% no mesmo período de 2019, 
atingindo 3,3 milhões de pessoas.

O crescimento é de 42,4% em 
quatro anos, aponta análise de Mer-
cado de Trabalho divulgada nesta 
terça-feira pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). 
O estudo utiliza dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios Contínua (Pnad), do IBGE.

Segundo dados do primeiro tri-
mestre deste ano, o desemprego de 
longo prazo atinge mais fortemente 

as mulheres. Entre as desocupa-
das, 28,8% estão nesta condição 
há, pelo menos, dois anos, contra 
20,3% dos homens desemprega-
dos na mesma situação – embora o 
crescimento tenha sido maior entre 
o público masculino.

Na análise por faixa etária, 
27,3% dos desocupados com mais 
de 40 anos insistem sem sucesso na 
busca por trabalho há, pelo menos, 
dois anos, mas o crescimento do 
desemprego de longo prazo é maior 
entre os jovens. As regiões Norte e 
Nordeste são as mais afetadas.

Além do aumento no tempo de 
permanência no desemprego, o es-
tudo mostra que os efeitos da cri-
se econômica sobre o mercado de 
trabalho também vêm impactando 
a renda domiciliar. Em que pese al-
gum ganho real, os dados da Pnad 
mostram que, no primeiro trimestre 
de 2019, 22,7% dos domicílios bra-
sileiros não possuíam nenhum tipo 
de renda proveniente do trabalho, 
e que os domicílios de renda mais 

Desocupação prolongada atinge mais as mulheres

baixa foram os que apresentaram 
menores ganhos salarias. A análi-

se mostra, ainda, que a renda dos 
domicílios mais ricos é 30 vezes 

maior que a dos domicílios mais 
pobres.

Senado derruba o decreto das armas
Com 47 votos favoráveis e 28 

contrários, o Senado aprovou 
na noite desta terça-feira o PDL 
233/2019, que susta o Decreto 
Presidencial 9.785, de 2019, de 
flexibilização das regras para a 
posse e porte de armas. O texto 
vai ser analisado pelo plenário da 
Câmara dos Deputados.

O regulamento do Executivo al-
tera o Estatuto do Desarmamento 
(Lei 10.826, de 2003). Assinado 
em maio pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, o decreto 
concede porte a 20 categorias pro-
fissionais e aumenta de 50 para 5 
mil o número de munições que o 
proprietário de arma de fogo pode 

comprar anualmente. Medidas que 
facilitam o acesso a armas e muni-
ção faziam parte das promessas de 
campanha de Bolsonaro.

O PDL é de autoria do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
e recebeu relatório favorável do 
senador Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB-PB).

Dallagnol também terá de se explicar no Senado
A Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado (CCJ) aprovou 
nesta terça-feira um requerimento 
de convite ao procurador federal 
Deltan Dallagnol para que pres-
te esclarecimentos sobre trocas 
de mensagens com o então juiz e 
atual ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, nas 
investigações da Operação Lava 
Jato. A data da sessão ainda não 
foi marcada.

Na avaliação do senador Ân-
gelo Coronel (PSD-BA), autor do 
requerimento, o teor da troca de 
mensagens indica desvirtuamento 
das funções do procurador e tam-
bém que o então juiz Sergio Moro 
extrapolou funções e desrespeitou 
deveres da magistratura. 

Para Coronel, os envolvidos, por 
razões pessoais ou desconhecidas, 
parecem combinar entre si o anda-
mento da Operação Lava Jato, es-

tratégias de abordagem de investi-
gados e o melhor momento para o 
desencadeamento de fases.

De acordo com o senador, o 
teor da troca de mensagens indi-
ca desvirtuamento das funções do 
procurador. E indicam que Moro 
extrapolou funções e desrespeitou 
deveres da magistratura.

Está prevista para esta quarta-
feira uma audiência com Sérgio 
Moro na Comissão.

Subsídios para combustíveis 
fósseis alcançaram R$ 85 bi

Em 2018, o Governo Federal 
concedeu R$ 85 bilhões em subsí-
dios para auxiliar os produtores de 
petróleo, carvão mineral e gás natu-
ral no país, assim como garantir aos 
consumidores um preço menor na 
aquisição desses produtos, calcula 
estudo feito pelo Instituto de Estu-
dos Socioeconômicos (Inesc).

De acordo com o levantamento 
“Subsídios aos Combustíveis Fós-
seis no Brasil em 2018: Conhecer, 
Avaliar, Reformar”, alguns campos 
de exploração de petróleo e gás não 
só poderiam ser rentáveis sem os 
subsídios, mas também seriam ca-
pazes de contribuir com R$ 22,89 
bilhões em impostos.

Esses recursos representam, por 
exemplo, cerca de 25% do que o go-
verno pretendia cortar em dez anos dos 
aposentados rurais, conforme proposta 
de reforma da Previdência que está no 
Congresso Nacional. A parte relativa à 
aposentadoria no campo foi retirada do 
relatório sobre a reforma, e deve mor-
rer na comissão especial da Câmara 
que analisa o tema.

O Inesc somou todo o dinhei-
ro que deixou de entrar nos cofres 
públicos – devido aos inúmeros 
regimes especiais de tributação e 
programas de isenção de impostos 

– mais os recursos oriundos do Or-
çamento da União para incentivar 
a atividade, explica a pesquisadora 
Alessandra Cardoso, assessora po-
lítica da entidade.

O estudo dividiu os subsídios 
voltados à produção e ao consumo 
de combustíveis fósseis. No primei-
ro caso, estão os regimes tributários 
especiais, com destaque para a sus-
pensão da cobrança de impostos 
como IPI e PIS/Cofins às empresas 
beneficiárias do Repetro (Regime 
Aduaneiro Especial de Exportação 
e de Importação de Bens destina-
dos às Atividades de Pesquisa e de 
Lavra das Jazidas de Petróleo e de 
Gás Natural).

No total, os benefícios concedi-
dos aos produtores de petróleo, gás 
e carvão natural respondem por 27% 
dos subsídios ou R$ 22,89 bilhões no 
ano. Não só a Petrobras é beneficia-
da; multinacionais também ganham, 
como no caso do Repetro.

Os subsídios ao consumo, que 
atingiram R$ 62,24 bilhões ou 73% 
do montante total, abrangem a di-
minuição das alíquotas para diesel 
e gasolina do PIS/Cofins (perda de 
R$ 2,88 bilhões) e da Cide (R$ 47,4 
bilhões). A situação se agravou com 
a greve dos caminhoneiros.

PT pede investigação sobre 
fraude eleitoral pró-Bolsonaro

O Partido dos Trabalhadores 
(PT) irá ingressar no Tribunal Su-
perior Eleitoral com pedido de in-
vestigação sobre a atuação de uma 
empresa da Espanha que fez dispa-
ros de mensagens em massa pelo 
aplicativo WhatsApp em favor de 
Jair Bolsonaro durante a campanha 
eleitoral do ano passado. 

As revelações foram feitas pela 
jornalista Patricia Campos Mello, 
do jornal Folha de S. Paulo. Segun-
do o jornal, a informação aparece 
em gravações obtidas pelo veículo 
com o espanhol Luis Novoa, dono 
da Enviawhatsapps. Nos áudios, ele 
revelou que “empresas, açougues, 
lavadoras de carros e fábricas” bra-

sileiros compraram seu software 
para mandar mensagens em massa 
a favor de Bolsonaro.

Para a presidente nacional do 
PT, deputada Gleisi Hoffmann 
(PR), essa denúncia somada às 
conversas pouco republicanas 
entre o então juiz Sergio Moro 
(ministro da Justiça) e o procura-
dor Deltan Dallagnol, reveladas 
pelo Intercept Brasil, mostram 
a farsa da eleição de Bolsonaro. 
“Doações de empresas e pessoas 
físicas não declaradas são ilegais. 
Oito meses depois do TSE abrir 
apuração sem impulsionamentos 
contra o PT, ninguém foi ouvido”, 
lembrou Gleisi.

Moro não queria investigar FHC
Um trecho do chat privado entre o 

ex-juiz Sérgio Moro e o procurador 
Deltan Dallagnol revela que o atual 
ministro da Justiça discordou de inves-
tigações sobre o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso na Lava Jato. O 
diálogo faz parte de um novo trecho 
de mensagens da Vaza Jato divulgado 
pelo site The Intercept Brasil.

Nas palavras de Moro, segundo 
mostra as mensagens trocadas via 
aplicativo Telegram, o então juiz não 
queria “melindrar alguém cujo apoio 
é importante”. O diálogo ocorreu em 
13 de abril de 2017, um dia depois 

de o Jornal Nacional ter veiculado 
reportagem a respeito de suspeitas 
contra o tucano.

“Naquele dia, Moro chamou Del-
tan Dallagnol em um chat privado no 
Telegram para falar sobre o assunto. 
O juiz dos processos da Lava Jato em 
Curitiba queria saber se as suspeitas 
contra o ex-presidente eram ‘sérias’. 
O procurador respondeu que a força-
tarefa propositalmente não conside-
rou a prescrição do caso e o enviou 
ao MPF-SP, segundo ele, ‘talvez para 
(o MPF) passar recado de imparcia-
lidade’”.
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Por todo século XIX, 
acompanhando a expansão 
inglesa, a banca dominou 
a economia. Porém, as an-
tigas 13 colônias do norte 
da América, independentes 
desde 1783, cresciam, incor-
poravam novos territórios, 
pelas armas e pelo dinheiro, 
e colocavam o Estado para 
suportar os custos e as per-
das da industrialização. Che-
gavam ao fim do século XIX 
avançando nas colônias asiá-
ticas dos impérios europeus.

Politicamente, a banca 
estava na Inglaterra (terra 
mater) entre conservadores e 
entre liberais, na Câmara dos 
Comuns. As estatísticas for-
necidas por Cain & Hopkins 
(obra citada na primeira 
parte do artigo), as classifi-
cações de Ellis Archer Was-
son (The English Historical 
Review, vol. 106, no. 420, 
jul/1991) e dados obtidos 
na Wikipedia nos permitem 
montar o quadro evolutivo 
da banca e da indústria, da 
segunda metade do século 
XIX aos momentos que pre-
cedem a I Grande Guerra.

Em 1868, apenas liberais 
e conservadores, a repre-
sentação – fundiária e mer-
cantil financeira – da banca 
totalizava mais da metade da 
House of Commons, 316 as-
sentos, estando a representa-
ção industrial com somente 
58 eleitos.

Em 1910, além de libe-
rais e conservadores, majo-
ritários, e com representan-
tes de partidos irlandeses e 
trabalhista, os fundiários e 
financeiros mercantis ain-
da somavam a maioria com 
181 parlamentares, mas a in-
dústria já avançara para 129 
membros.

A queda da banca não está 
necessariamente associada 
ao encolhimento do Império 
Britânico, mas o acompa-
nha, em grande medida. Os 
citados historiadores Cain & 
Hopkins consideram a cha-
mada Crise Baring, de 1890, 
um ponto de inflexão.

Baring Bros, prestigiosa 
empresa da City, concedeu 
o substancial empréstimo de 
17 milhões de libras esterli-
nas à Argentina. Lembro ao 
caro leitor que a Argentina 
prosperou, entre o fim do 
século XIX e início do XX, 
como informal colônia in-
glesa, fornecedora de bens 
primários.

A Argentina não teve 
como honrar a dívida e este 
fato, na análise das autorida-
des inglesas, poderia gerar 
uma crise internacional de li-
quidez. A banca que vive das 
dívidas sofreria seriamente. 
Revelando os estreitos lia-
mes do mundo das finanças, 
o Banco da Inglaterra garan-
tiu, com a subscrição total da 
dívida argentina, a solidez 
do Baring.

Coloco nas palavras dos 
já citados historiadores in-
gleses, em tradução livre, 
sua avaliação: “As práticas 
do Banco (da Inglaterra) não 
eram conspiratórias: seu pre-

sidente (governor) realmen-
te acreditava que a melhor 
maneira de enfrentar a crise 
era aumentando a força das 
redes informais que possibi-
litavam o cavalheiresco con-
trole capitalista do financia-
mento”.

Chegada da banca ao Brasil

A banca desembarca com 
a família real portuguesa em 
nosso território. A Inglater-
ra, suportando Portugal, terá 
no Brasil, a partir de 1808 
e até 1889, uma colônia de 
segundo nível. Apenas como 
curiosidade perpassarei as 
leis 3.396 e 3.397, ambas de 
24/11/1888, que, respectiva-
mente, orça a receita e fixa a 
despesa do Império Brasilei-
ro, para 1889.

A receita geral do Império 
somou 147.200.000$000, e a 
despesa, 153.148.442$297. 
Desta última se conhece que:

a) a família Imperial 
onerava o Tesouro, apenas 
com os gastos pessoais, em 
1.091.900$000;

b) os senadores custavam 
540.000$000, e os deputa-
dos, 750.000$000;

c) a Marinha gastaria 
11.313.619$125, e o Exérci-
to, 15.031.706$173; e

d) os encargos financei-
ros (juros, amortizações, 
comissões e corretagens) 
somavam 47.504.111$000 
(valores em moeda da épo-
ca, apud Liberato de Castro 
Carreira, História Financeira 
e Orçamentária do Império 
do Brasil, Senado Federal, 
MEC, Brasília, 1980, 2 vol.).

Na citada obra de Castro 
Carreira, constatamos que, 
em 1885 e 1886, a despesa 
maior do Império estava na 
área financeira, sendo mais 
de quatro vezes a do Exérci-
to e mais do que o dobro de 
toda despesa com as Forças 
Armadas. É o inequívoco si-
nal da precedência da banca 
no orçamento brasileiro.

E, sem surpresa, lemos no 
financista francês, liberal, 
Paul Leroy-Beaulieu (1843-
1916) elogios à “sabedoria 
dos homens de Estado” que 
colocam as despesas finan-
ceiras com precedência às da 
saúde e da educação (P. L-B, 
De la colonisation chez les 
peuples modernes, Guillau-
min, Paris, 1882).

Este predomínio da banca 
sofre o revés da Revolução 
de 1930 e do empoderamen-
to industrial com a suprema-
cia estadunidense sobre a 
inglesa. No período denomi-
nado os 30 gloriosos, onde 
o mundo conheceu progres-
so econômico e social – de 
1945 a 1975 – a banca não 
foi parte do poder, mas da 
oposição.

Reconquista do poder

A banca usou a especula-
ção e a farsa para conquista 
do poder. No entanto, até 
sua nova máscara no século 
XX, ela usava a dívida como 
principal arma. Vejamos, 

por exemplo, as ferrovias na 
Índia e, também, no Brasil. 
Foram construídas com o 
objetivo de fazer chegar aos 
portos os produtos primários 
para exportação e internali-
zar os produtos industriais 
importados. Estas ferrovias 
foram financiadas pela ban-
ca de modo a manter estes 
países sempre sob seu jugo.

A economia industrial, 
desenvolvida com maior 
proficiência pelos Estados 
Unidos da América (EUA), 
tem sua expansão na deman-
da dos produtos. Criação 
e conquistas de mercado, 
pesquisas tecnológicas para 
novos produtos passam a ser 
os objetivos, substituindo a 
imposição de dívidas do pe-
ríodo da banca.

Surge então, como opo-
sição ao desenvolvimento 
industrial, o ambientalismo. 
Colocam a poluição como 
responsável pela degradação 
da qualidade do ar, por doen-
ças e, como ameaça máxima, 
pelo fim do homem na Terra.

Recentes pesquisas antro-
pológicas evidenciam que 
civilizações da costa oriental 
do México foram destruídas 
por acidentes naturais que 
ocorriam, aproximadamen-
te, a cada seis séculos, após 
a passagem de El Niño ou La 
Niña. O volume e velocida-
de com que surgiam as mega 
inundações não tinham qual-
quer relação com a ação 
humana, inclusive por ocor-
rerem antes da época cristã. 
Ver, a propósito, o programa 
do Discovery Civilization 
Civilização Inundada.

A grande fraude que a 
banca irá usar para voltar ao 
poder está ligada à ecologia. 
Tanto que as crises econômi-
co-financeiras que provoca-
rá a partir da segunda meta-
de do século XX começam 
como o que denominaram 
“crises do petróleo”, o po-
luidor motor da industriali-
zação.

As “crises” foram, na ver-
dade, instrumentos da banca 
para causar estragos na civi-
lização industrial, retroceder 
a economia até o ponto em 
que poderiam administrá-
la e, um objetivo que surge 
aliado à ideologia neoliberal, 
destruir os Estados Nacio-
nais.

Esta será a nova máscara 
da banca, a defesa do meio 
ambiente, do Estado míni-
mo, e de questões transcor-
rentes e identitárias que a 
identifiquem com a liber-
dade, sendo por isso muito 
conveniente aliar-se a outra 
farsa: a ideologia neoliberal.

Sumário das crises

As crises terão três pro-
pósitos, não necessariamen-
te simultâneos, ao longo de 
suas eclosões: combater a 
economia industrial, empo-
derar a moeda escolhida pela 
banca – o dólar estaduniden-
se (USD) e promover, inclu-
sive internamente, a concen-
tração de renda.

Identificamos dois caminhos 
construídos pela banca. Um de 
natureza psicossocial, que trata-
rá das questões ecológicas, ain-
da hoje permanentes. Outro de 
natureza econômica e política, 
que servirá para as datações que 
se seguem.

Mas é importante deixar 
registrado que a banca, usan-
do suas múltiplas máscaras, 
confundiu a política partidá-
ria de tal sorte que conserva-
dores ingleses e socialistas 
franceses adotavam as mes-
mas propostas econômicas 
e sociais. Governo e oposi-
ção, no domínio da banca, 
não terão mais divergências 
de conteúdo, ambos atua-
rão em consonância com os 
interesses do sistema finan-
ceiro internacional. E as mí-
dias serão, desde o primeiro 
momento, a vocalização das 
palavras de ordem e dos in-
teresses rentistas.

1971 – Fim do acordo 
de Bretton Woods. Alguns 
analistas atribuem aos gas-
tos excessivos dos EUA 
no exterior e especialmen-
te com a Guerra do Vietnã. 
Mas a fixação de um imu-
tável padrão monetário nem 
mesmo salvou a Inglaterra 
da derrocada de seu imenso 
Império. É uma das teorias 
econômicas que desdenha a 
realidade da vida e dos inte-
resses sociais. Na sequência, 
Richard Nixon desvalorizou 
o USD, aumentou a taxa de 
juros e criou um cenário para 
crises. Mas é sempre impor-
tante lembrar que o dólar 
estadunidense passou a ser a 
“moeda oficial” das transa-
ções petroleiras, graças aos 
acordos dos EUA com paí-
ses árabes exportadores, em 
especial a Arábia Saudita.

Para o Brasil, estas crises 
dos anos 1970 irão desembo-
car na “crise da dívida”, uma 
das armas da banca para de-
finir a sucessão do Presiden-
te Ernesto Geisel.

1973 – Primeira crise do 
petróleo. Há duas considera-
ções relevantes sobre 1973: 
a mais evidente é a solidez 
do acordo EUA-Opaep (Or-
ganização dos Países Árabes 
Exportadores de Petróleo). 
A outra é a viabilização da 
exploração no Mar do Norte.

A aventura petroleira 
offshore já ocupa extensa li-
teratura. Vou me referir ape-
nas ao que se vincula a esta 
crise. O preço do petróleo 
cru, em moeda constante, es-
tava praticamente imutável, 
igual ou inferior a 1 USD, 
desde antes da II Grande 
Guerra. Era consequência do 
modelo colonial de exporta-

ção de matérias primas. Os 
preços dos derivados, por 
outro lado, variaram extraor-
dinariamente.

Em 1959, descobriu-se 
gás natural no litoral holan-
dês. E, no ano seguinte, os 
países do Mar do Norte tra-
çaram entre si as fronteiras 
para exploração dos recur-
sos naturais. Em 1968, com 
dois anos de perfurações, 
foram descobertos sinais de 
hidrocarbonetos e logo após 
uma descoberta comercial. 
Os custos da produção eram 
muito altos para justificarem 
a produção aos preços pa-
gos pelas grandes petroleiras 
(majors). A Guerra do Yom 
Kippur foi usada para expli-
car o aumento de US$ 2,50 
para US$ 11,50, o barril.

1979 – A derrocada do 
títere estadunidense no Irã, 
Reza Pahlevi, e a nova Re-
pública Islâmica serviram 
como pretexto para novos 
aumento que chegaram ao 
preço nominal de USD 50/
barril.

Podemos então concluir 
que estas crises, dos anos 
1970, abriram as portas para 
o grande feito da banca nos 
anos 1980: a desregulação 
das finanças, começando 
na Inglaterra de Margaret 
Thatcher, passando pelos 
EUA de Ronald Reagan e 
tomando todo mundo, com 
a simbólica queda do Muro 
de Berlim (1989) e o fim da 
União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS).

Gosto de definir o ano de 
1990 como do surgimento 
da nova banca. Se a banca 
fora formada pelos capitais 
da aristocracia inglesa, e a 
aqueles vieram se somar às 
bilionárias famílias esta-
dunidenses, belgas, holan-
desas, suíças, japonesas e 
outras ao longo do século 
XX, agora, com as desregu-
lações, os capitais ilícitos, 
do narcotráfico, dos contra-
bandos de armas e órgãos 
humanos, de toda corrupção 
internacional, encontraram a 
porta aberta para lavarem e 
investirem legalmente os ga-
nhos do crime.

Se a gestão da banca fora 
dos Rothschild, dos Mor-
gan, Rockefeller, Grosve-
nor, Walden, Rothermere e 
outros bilionários, hoje está 
entregue a executivos (Chief 
Executive Officers – CEO) 
que são mais sensíveis aos 
argumentos marginais. Esta 
é, entre diversas outras ma-
zelas, uma das razões do 
aparente desconcerto que 
frequentemente nos deixa 
perplexos com decisões da 
banca. Se houve, em certo 
momento, uma insegurança 
internacional que poderia 
gerar Estados Narcotrafican-
tes, hoje é o mundo que vive 
sob suas prioridades.

Passemos rapidamente 
pelas crises da consolidação 
do poder da banca.

Crise de 1987 – Em 19 
de outubro de 1987, a Bol-

sa de Nova York despenca, 
e os ativos são depreciados 
em 22,6%. Atinge também a 
Europa e a Ásia. Penso que 
foi um teste para o meca-
nismo que transferiria bens 
públicos para cobrir os dé-
ficits especulativos pela via 
das privatizações. As con-
sequências não cabem neste 
artigo mas merecem uma 
cuidadosa análise as falhas 
e os erros que vem sendo 
cometidos neste novo ge-
renciamento voltado unica-
mente para o lucro. Os casos 
Mariana e Brumadinho, em 
Minas Gerais, poderiam ser 
incluídos como exemplares.

Crise de 1990 – Da bolha 
imobiliária japonesa.

Crise de 1992 – Sistema 
Monetário Europeu

Crise de 1994 – “El Hor-
ror de Diciembre” no Méxi-
co

Crise de 1997 – “Crise 
dos Gigantes Asiáticos”

Crise de 1998 – Finanças 
da Rússia

Crise de 1999 – Crise da 
reeleição de FHC

Crise de 2000 – Pontocom 
ou da Bolha da Internet

Crise de 2001-2002: “A 
crise argentina”. O Gover-
no não possuía fundos para 
manter a paridade fixa do 
peso ante o dólar e, perante 
a saída de capitais, impôs 
restrições à retirada de depó-
sitos bancários, uma medida 
conhecida como corralito. 
Em dezembro de 2001, Bue-
nos Aires suspendeu o paga-
mento da dívida, de quase 
US$ 100 bilhões. Em janeiro 
de 2002, o presidente Eduar-
do Duhalde se viu obrigado 
a terminar com a paridade 
e transformou em pesos os 
depósitos bancários em dó-
lares. Uma boa lição para o 
Roberto Campos Neto.

Todas estas crises, de 
1990 a 2002, surgiram, na 
realidade, dos dois únicos 
objetivos permanentes da 
banca; sob máscaras diver-
sas foram transferidos ati-
vos públicos e privados em 
todo mundo para o sistema 
financeiro e, como óbvio, 
promovendo concentração 
de renda.

As crises de 2008 a 2010, 
tendo como epicentros os 
EUA e a União Europeia 
(Grécia, Espanha, Itália), em 
meu modesto entender, re-
presentam o rearranjo inter-
no da banca pela ascendên-
cia do capital marginal. Esta 
nova configuração ainda não 
se completou, o que nos in-
dica o eclodir de uma nova 
“crise”.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, é 

diretor na Associação 
dos Engenheiros da 

Petrobrás (Aepet).

Esta é a nova 
máscara: a defesa 
do meio ambiente 
e do Estado 
mínimo
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Plano Safra terá R$ 225,59 bi em créditos
Agricultura 
familiar ficará 
com 14% do total

O governo anunciou nes-
ta terça-feira a liberação de 
R$ 225,59 bilhões em cré-
ditos para financiamento de 
pequenos, médios e gran-
des agricultores pelo Plano 
Safra 2019/2020. Do total, 
R$ 31,22 bilhões são para 
o Programa Nacional da 
Agricultura Familiar (Pro-
naf). 

O crédito estará dispo-
nível a partir de 1° de ju-
lho. Do valor do total do 
plano, R$ 222,74 bilhões 
vão para o crédito rural, 
R$ 1 bilhão para subven-

ção ao seguro rural e R$ 
1,85 bilhão para apoio à 
comercialização.

O presidente Jair Bolso-
naro durante lançamento 
do Plana Safra 2019/2020 
em cerimônia no Palácio 
do Planalto. O presiden-
te Jair Bolsonaro durante 
lançamento do Plana Safra 
2019/2020, em cerimô-
nia no Palácio do Planal-
to - Antonio Cruz/Agência 
Brasil

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, comemo-
rou os valores anunciados. 
“Investir na agropecuária é 
uma aposta na interioriza-
ção do desenvolvimento, na 
geração de emprego e renda, 
na segurança alimentar, no 
superavit da nossa balança 
comercial, na nossa prospe-
ridade como nação”, disse.

Dos recursos destinados 
ao crédito rural, R$ 169,33 
bilhões vão para o custeio, 
comercialização e industriali-
zação. Para investimento, são 
R$ R$ 53,41 bilhões. Na parte 
de custeio, comercialização e 
industrialização, os juros para 
o Pronaf, que reúne os peque-
nos agricultores, são de 3% a 
4,6% ao ano. Para o Pronamp, 
que reúne os médios agricul-
tores, os juros serão de 6% 
ao ano e para os demais pro-
dutores, de 8% ao ano. Nos 
programas de investimento os 
juros vão de 3% a 10,5% ao 
ano.

Agricultura familiar

Há 20 anos, os recursos 
para a agricultura comercial 
e familiar eram anunciados 
separados. Com as mudan-

ças na estrutura dos minis-
térios feitas pelo presidente 
Jair Bolsonaro, a agricultura 
familiar passou a integrar o 
Ministério da Agricultura e 
o anuncio foi feito conjunta-
mente.

“Depois de duas décadas 
de separação, a família agrí-
cola brasileira está novamen-
te reunida. Assim como eu, o 
presidente Bolsonaro tem a 
convicção de que todos são 
empreendedores e podem 
conviver em harmonia”, dis-
se a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina. Ao encerrar 
a cerimônia, o presidente Jair 
Bolsonaro agradeceu a todos 
que participaram da constru-
ção do Plano Safra e destacou 
a importância das medidas 
anunciadas. “Ele é bom para 
cada um de nós, ele é bom 
para o Brasil”, disse.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas da Enseada Indústria Naval Participações 
S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), na sede da Companhia, na Av. Cidade de Lima, 86, sala 202 (parte), 
Santo Cristo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.220-710, 
às 14:00 do dia 25 de junho de 2019, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) PD. 01/2019-Enseada Participações – Renúncia e Eleição 
da Diretoria da ENSEADA PARTICIPAÇÕES. (ii) PD. 02/2019-Enseada 
Participações – Fixação da remuneração global anual dos Administradores 
para o exercício social de 2019. (iii) PD. 03/2019-Enseada Participações 
– Ratificação da realização de operações com partes relacionadas e
aprovação para aumento de capital social, e consequente alteração e
consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento
do capital social. (iv) PD. 04/2019-Enseada Participações – Implementação
de Reestruturação da ENSEADA PAR e da ENSEADA. (v) Orientação de
voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas
da Enseada Indústria Naval S.A. (“ENSEADA”), sobre as seguintes
matérias: (A) PD. 01/2019-Enseada – Renúncia e Eleição da Diretoria da
ENSEADA; (B) PD. 02/2019-Enseada – Fixação da remuneração global
anual dos Administradores da ENSEADA para o exercício social do ano de
2019; (C) PD. 03/2019-Enseada – Ratificação da realização de operações
com partes relacionadas e aprovação para aumento de capital social; (D)
PD. 04/2019-Enseada – Ratificação do Objeto Social da ENSEADA; (E)
PD. 05/2019-Enseada – Ratificação da assinatura da Carta de Indenidade e
aprovação para celebração de Cartas de Indenidade aos Administradores da 
ENSEADA; e (F) PD. 06/2019-Enseada – Implementação de Reestruturação 
da ENSEADA. Poderão participar da AGE os Acionistas com inscrição
de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por
procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão
apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da
Lei 6.404/76. Na hipótese de Acionista pessoa jurídica, deverão ser
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal.
A representação por procuração deverá obedecer às determinações do § 1º
do aludido art. 126. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019. Enseada Indústria 
Naval Participações S.A.

Milagre da multiplicação  
de apoiadores

Sempre deve-se ter cuidado com pesquisas encomen-
dadas por quem tem interesse direto no resultado, ainda 
que realizadas por empresas conhecidas. É o caso da re-
alizada pelo Ibope para o Apoie a Reforma, grupo que 
reúne 77 instituições que, como o nome entrega, defende 
as mudanças na Previdência.

Chama mais a atenção, porém, quando os resultados 
colidem com pesquisa feita pelo mesmo instituto, um 
mês atrás, também para outra entidade defensora da re-
forma, a CNI. Nesta, apenas 6% dos entrevistados afir-
mam que uma pessoa deve se aposentar com 65 anos ou 
mais. Pois na pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 
feita pelo mesmo Ibope, o percentual dos que a idade 
mínima para aposentadoria deveria ser de 65 anos para 
homens, no setor público ou no privado, pulou para 62%. 
Tudo bem que os resultados de uma pesquisa dependem 
das perguntas feitas. Mas a diferença é estapafúrdia.

(Vale abrir parêntese: uma das questões era se a pessoa 
concordava com a frase “Aceito que as regras da aposen-
tadoria mudem, desde que eu consiga taxas de juros mais 
baixas, menor inflação e mais emprego”. Que tal uma in-
versão: “Aceito que os juros baixem, para que tenhamos 
menor inflação e mais emprego, sem precisar mexer na 
Previdência”? Bem, esta, claro, nunca seria feita. Fecha 
parêntese)

Apesar de tudo, há fatos dos quais não se consegue 
fugir: a maior parcela dos brasileiros, 3 em cada 10, é to-
talmente contra a reforma, confessa a pesquisa do Apoie. 
Somados aos que são parcialmente contra, temos pratica-
mente metade da população (49%). Apenas 19% apoiam 
integralmente as mudanças, e 25% são parcialmente a 
favor.

Só que não
Uma pergunta, na pesquisa encomendada ao Ibope pe-

los empresários que já esqueceram o que é produção e 
vivem de rendas no mercado financeiro, representa bem 
o rumo do levantamento: “Alguns especialistas avaliam 
que a reforma da Previdência vai gerar uma economia 
de aproximadamente R$ 1,2 trilhão em dez anos. Na sua 
opinião, esse dinheiro deve ser utilizado para pagar as 
aposentadorias ou deve ser investido em saúde, seguran-
ça, educação, transporte e obras pelo país?”

Claro que 77% responderam saúde etc. Só que o din-
heiro do corte na Previdência não irá para nada disso. 
Será direcionado para pagar os juros da dívida, confessa 
o próprio ministro Paulo Guedes.

Produtividade nas patentes
O presidente do Instituto Nacional da Propriedade In-

dustrial (INPI), Cláudio Furtado, afirmou que o estoque 
de pedidos de patentes aguardando decisão será reduzido 
em 80% em dois anos. Durante o CAS Summit de Inova-
ção, evento realizado pelo Chemical Abstracts Service, 
Furtado garantiu que o órgão aumentará em 350% a 
eficiência nas decisões técnicas. “Atualmente, tomamos 
17 mil decisões técnicas por ano e passaremos a realizar 
64 mil”, afirmou.

Uma das iniciativas é a simplificação do exame de 
patentes com o auxílio de um programa que oferece 
segurança jurídica às decisões, sem que o examinador 
perca a sua autonomia por decidir ou não pela concessão 
do registro, garante o presidente do INPI.

Atualmente, o atraso no registro de marcas e patentes 
no Brasil chega a 7,2 anos. A meta é reduzir para dois. “Se 
o Brasil produz 30 mil pedidos de patentes por ano, e a 
China, 1,5 milhão, existe algo de muito errado por aqui e 
estamos lutando para reverter este cenário”, disse Furtado.

A agilidade ajuda, mas o que diferencia os dois países 
neste campo é a forma como se desenvolve a economia. 
Lá, com empresas nacionais e planejamento central-
izado; aqui, com multinacionais que deixam a inovação 
para suas matrizes.

Tá russo
Se a Globo é comunista e o conteúdo vazado eviden-

ciá-la como Relações Públicas da Lava Jato, Marilena 
Chauí deverá retratação a Moro, por acusá-lo de agente 
da CIA. Ademais, “Russo” é o codinome dele no grupo 
de Telegram dos procuradores. Alerta, patriotas: esse 
Sergio é Sergei!

Rápidas
Este é o último mês para inscrição no Prêmio CFA Soci-

ety Brazil de Monografia em Finanças. Os candidatos de-
vem enviar sua monografia junto com a ficha de inscrição 
e demais documentos de identificação e escolaridade para 
premio@cfasociety.org.br *** Apresentar a cultura de 
vários países por meio de objetos é a proposta da “Expo-
Arte Artesanato Mundial”, que ficará no Caxias Shopping 
até 7 de julho *** A coach e terapeuta Ana Paula Freitas 
fará o curso “Classe Barras de Access”, com certificado 
internacional, no dia 28. Reservas: (21) 99546-3331.

Copom decide nesta quarta-feira taxa Selic
Mercado acredita 
na manutenção 
da taxa em 6,5%

Segue nesta quarta-feira 
a segunda e última parte da 
reunião do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) que 
decidirá a nova taxa básica 
de juros, a Selic. A reunião, 
a quarta deste ano, começou 
nesta terça-feira, em Brasí-
lia. Atualmente a taxa está 
em 6,5% ao ano. 

Instituições financeiras 

consultadas pelo BC pre-
veem que a Selic deve per-
manecer no atual patamar, 
nesta reunião e na próxima, 
em agosto. Entretanto, com 
a desaceleração da retomada 
da atividade econômica e a 
inflação na meta, há expec-
tativa de que os juros básicos 
sejam reduzidos ainda neste 
ano.

“A trajetória da inflação 
corrente e as expectativas 
ainda próximas das metas 
fundamentam a manuten-
ção da meta Selic em 6,5% 
ao ano na próxima reunião 
do Copom”, destaca o su-
perintendente de assesso-
ria econômica da Associa-
ção Brasileira de Bancos 

(ABBC), Everton Pinheiro 
de Souza Gonçalves, que 
foi entrevistado pela agên-
cia Brasil.

Segundo ele, com o intui-
to de reduzir a volatilidade 
em contexto de incerteza, 
a opção é adequada até que 
ocorra uma definição mais 
clara no balanço de riscos. 
“Entretanto, o elevado grau 
e a abertura do hiato do pro-
duto (medida de quanto a 
economia está abaixo do po-
tencial), espelhados na de-
saceleração da retomada da 
atividade econômica, podem 
ser indicativos de uma aber-
tura para um estímulo mone-
tário (redução da Selic) adi-
cional mais à frente”, disse.

Segundo pesquisa do BC 
com as instituições financei-
ras, a Selic será mantida em 
6,5% ao ano, em agosto, cai 
para 6,25% ao ano, em se-
tembro, para 6%, em outu-
bro e para 5,75% ao ano, em 
dezembro..

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia do 
encontro são feitas apre-
sentações técnicas sobre a 
evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamento 
do mercado financeiro. No 
segundo dia, os membros 
do Copom, formado pela di-
retoria do BC, analisam as 
possibilidades e definem a 
Selic.

PDT questiona MP que altera 
matéria de direito privado  

O Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) ajuizou a 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 6156 con-
tra dispositivos da Medida 
Provisória (MP) 881/2019, 
que institui a Declaração de 
Direitos de Liberdade Eco-
nômica, estabelece garantias 
de livre mercado e análise 
de impacto regulatórios e dá 
outras providências. O rela-
tor da ação é o ministro Ri-
cardo Lewandowski.

A medida provisória em 
questão acrescenta dispositi-
vos ao Código Civil, na parte 
sobre Direito das Coisas, com 
a inserção de capítulo referen-
te a fundo de investimento. 
Também modifica a Lei das 
Sociedades por Ações (Lei 
6.404/1976), a Lei de Falên-
cias (Lei 11.101/2005) e a Lei 
11.598/2007, que estabelece 
normas gerais de simplifica-
ção e integração do processo 
de registro e legalização de 
empresários e pessoas jurí-
dicas. Trata, ainda, do arma-
zenamento de informações 
e altera regras referentes ao 
procedimento administrativo 
fiscal e aos efeitos vinculantes 
dos pareceres da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN).

O PDT alega que a MP 
promoveu alterações subs-
tanciais em matéria de direito 
privado, especificamente nas 
relações contratuais e empre-
sariais, e fixou critérios de 
interpretação para a ordem 
econômica prevista na Cons-
tituição Federal, descontruin-
do o sistema estabelecido. 
Também argumenta que a 
norma pretendeu diminuir o 
exercício da cidadania, o que 
fere o artigo 62, inciso I, alí-
nea “a”, da Constituição, que 
veda a edição de MP sobre 
matéria relativa a cidadania. 
Ainda de acordo com o par-
tido, a medida provisória não 
preenche os requisitos de re-
levância e urgência previstos 
no artigo 62 e viola o Esta-
do de Direito e os princípios 
constitucionais contratuais, 
da separação dos Poderes e 
da autonomia dos entes fede-
rativos.

O PDT pede a concessão 
de medida cautelar para sus-
pender os artigos 1º, pará-
grafo 1º e 3º; 2º, 3º, incisos 
I, III, V, VII, VIII, IX, pará-
grafo 2º, inciso III; 4º e 7º, 
todos da MP 881/2019. No 
mérito, requer a declaração 
de inconstitucionalidade dos 
dispositivos questionados.

Intercept mostra que 
Lava Jato protegeu FHC 
para ter apoio político

O site The Intercept 
Brasil divulgou um 
trecho do chat priva-
do entre Sergio Moro 
e o procurador Deltan 
Dallagnol revela que o 
ex-juiz discordou de in-
vestigações sobre o ex-
presidente Fernando 
Henrique Cardoso na 
Lava Jato porque, nas 
palavras dele, não queria 
“melindrar alguém cujo 
apoio é importante”. O 
diálogo ocorreu em 13 de 
abril de 2017, um dia de-
pois do Jornal Nacional 
ter veiculado uma repor-
tagem a respeito de sus-
peitas contra o tucano.

Naquele dia, Moro 
chamou Deltan Dallag-
nol em um chat privado 
no Telegram para falar 
sobre o assunto. O juiz 

dos processos da Lava 
Jato em Curitiba que-
ria saber se as suspeitas 
contra o ex-presidente 
eram “sérias”. O procu-
rador respondeu acre-
ditar que a força-tarefa 
– por meio de seu braço 
em Brasília – proposi-
talmente não conside-
rou a prescrição do caso 
de FHC e o enviou ao 
Ministério Público Fe-
deral de São Paulo, se-
gundo ele, “talvez para 
(o MPF) passar recado 
de imparcialidade”. As 
informações divulgadas 
até o momento mostram 
o ex-juiz Sérgio Moro e 
membros do Ministério 
Público Federal combi-
nando ações contra o ex-
presidente Luiz Inácio 
ula da Silva. 
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Inadimplência no comércio 
carioca cresceu 1,2% em maio

A inadimplência no co-
mércio carioca cresceu 
1,2% em maio em relação 
ao mesmo mês do ano pas-
sado, de acordo com os re-
gistros do Serviço Central 
de Proteção ao Crédito do 
Clube de Diretores Lojistas 
do Rio de Janeiro (CDL-
Rio). As consultas (item que 
indica o movimento do co-
mércio) diminuiram 5,3.% e 
as dívidas quitadas aumen-
taram 1,1%.

No acumulado dos cinco 
meses do ano (janeiro/maio) 
em relação ao mesmo perío-
do de 2018, a inadimplência 

e as dívidas quitadas cresce-
ram, respectivamente, 0,9% 
e 0,7% e as consultas caíram 
5,9%.

Ao comparar maio com o 
mês anterior (abril), as con-
sultas, a inadimplência e as 
dívidas quitadas aumenta-
ram, respectivamente, 1,3%, 
4,9% e 1,8%.

De acordo com Aldo 
Gonçalves, presidente do 
CDL-Rio, estes números 
mostram que o quadro atual 
da economia, especialmente 
no Estado do Rio de Janeiro, 
com o desemprego e a vio-
lência influenciando o com-

portamento do consumidor, 
contribuem para afetar seu 
senso de humor e otimismo 
e, consequentemente, sua 
disposição de compra.

“Aliado a tudo isso, o 
comércio ainda precisa lu-
tar diuturnamente contra a 
informalidade, que cresce 
a olhos vistos e aumenta 
significativamente quando 
ocorrem eventos de grande 
porte”, conclui.

Segundo o LIG Cheque, 
registro de cadastro da en-
tidade, em maio em relação 
ao mesmo mês do ano pas-
sado, a inadimplência cres-

ceu 1,3% e as consultas e 
as dívidas quitadas diminu-
íram, respectivamente, 8,4% 
e 1,8%. No acumulado dos 
cinco meses do ano (janeiro/
maio) em relação ao mes-
mo período do ano de 2018, 
a inadimplência aumentou 
1,1% e as dívidas quitadas 
e as consultas diminuíram, 
respectivamente, 3,2% e 
7,3%

Comparando-se maio com 
o mês anterior (abril), as 
consultas, a inadimplência 
e as dívidas quitadas cresce-
ram, respectivamente, 1,9%, 
2,4% e 0,8%.

Gastos com hotéis 
tiveram queda de 30%  
no Dia dos Namorados

Os gastos com hotéis e 
motéis caíram cerca de 30% 
no Dia dos Namorados deste 
ano, em comparação com a 
mesma data em 2018, con-
forme levantamento da Su-
perdigital, conta digital com 
mais de 1 milhão de clientes, 
realizado com cerca de 500 
mil clientes das classes C e D 
em todo o território brasilei-
ro. O preço médio esse ano 
foi de R$ 110, na compara-
ção com R$ 156 em 2018.

Além disso, a Superdigital 
também levantou os gastos 
com bares e restaurantes na 
data e, apontou que caíram 
10% em comparação com 
o Dia dos Namorados em 
2018. O preço médio gasto 
em bares e restaurantes pelas 
Classes C e D no último dia 
12 foi de R$ 18, ante R$ 20 
em 2018.

A fintech também compa-
rou os gastos em relação a 

quarta-feira anterior, dia 5 de 
maio deste ano. O resultado 
aponta um aumento de cerca 
de 6% nos gastos feitos no 
Dia dos Namorados em rela-
ção à semana anterior, onde 
o gasto médio nos restauran-
tes foi de R$ 17.

Na divisão por faixa etá-
ria, o levantamento indica 
que pessoas acima de 35 
anos são os que mais gastam 
em bares e restaurantes. En-
quanto as pessoas entre 26 e 
35 anos de idade gastaram 
em média R$ 24, as pessoas 
acima de 35 anos desembol-
saram, em média, R$ 39 para 
comemorar a data. Já os mais 
novos, entre 18 e 25 anos 
gastaram, em média, R$ 17 
em bares e restaurantes no 
Dia dos Namorados de 2019.

O levantamento da Su-
perdigital foi feito com uma 
base de 500 mil pessoas, em 
todas as regiões brasileiras.

Linha Amarela receberá 1,2 mi  
de veículos no Corpus Christi

A Linha Amarela deverá 
receber cerca de 1,2 milhão 
de veículos durante todo o 
feriadão de Corpus Christi. 
Para atender a esse volume 
de veículos, a Lamsa, con-
cessionária do grupo Inve-
par responsável pela opera-
ção da via expressa, montou 
um plano de operações es-
pecial. O esquema terá 13 
veículos de inspeção, duas 
ambulâncias e sete guin-
chos, além de 170 funcio-
nários no atendimento na 
praça de pedágio e em toda 
a rodovia.

Para aumentar a fluidez 
na via, a Lamsa suspendeu 
as intervenções para manu-

tenção na Linha Amarela 
e a operação das faixas re-
versíveis. A concessionária 
também exibirá mensagens 
nos painéis sobre condições 
de trânsito e meteorológicas 
na pista, direção responsável 
e manutenção mecânica pre-
ventiva.

Em caso de pane ou aci-
dente, os condutores pode-
rão acionar gratuitamente o 
socorro mecânico ou médico 
pelo telefone 0800-0242-
355. Os usuários também 
podem acompanhar as con-
dições de trânsito na Linha 
Amarela, em tempo real, 
pelo Twitter, em @LinhaA-
marelaRJ.

Rede hoteleira carioca 
tem 67% dos quartos 
reservados para o feriado

O SindHotéis Rio divul-
gou, nesta terça-feira, a pri-
meira apuração com a pre-
visão de ocupação hoteleira 
para o feriado de Corpus 
Christi (20/6) e a Maratona 
do Rio (22 e 23/6). A média 
da cidade até o momento é 
de 67% de ocupação. No ano 
passado, o índice de reservas 
ficou em 49%, abrangendo o 
mesmo evento.

A região de Flamengo/
Botafogo está entre as mais 
procuradas, com média de 
79%; seguida de Ipanema/

Leblon com 78%; Leme/
Copacabana com 77%; Bar-
ra/São Conrado com 52%; e 
Centro com 42%.

A maior parcela de procu-
ra dos visitantes nacionais é 
de paulistas, mineiros e bra-
silienses. Entre os estrangei-
ros o maior índice de reser-
vas até o momento é de ar-
gentinos, uruguaios e norte-
americanos. No geral, nesta 
primeira prévia, constam 
hospedagens provenientes 
de 70% de turistas nacionais 
e 30% de internacionais.

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação de Reunião de sócios Quotistas. Ficam convidados os Senhores 
Sócios Quotistas para a reunião extraordinária de sócios, a ser realizada nesta 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, 60, pav. 
3, Centro, CEP 20.011-030, no dia 15/07/2019, em 1ª convocação, às 10h00, com 
a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 do capital social ou, não 
atendido esse quórum, às 11h00 do mesmo dia, com a presença de qualquer núme-
ro de sócios, com a seguinte agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito 
da seguinte ordem do dia: (i) exclusão do quadro de sócios da sociedade dos sócios 
Armando Felício Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF 035.251.751-40, CI 
4644792 SSP/SP, residente na Rua José Oliveira Matias 148, Barro Branco, CEP 
02.344-020, SP/SP; Célia Hanako Kano, brasileira, solteira, engenheira mecânica, 
CPF 359.658.158-32, CI 33.503.934-0 SSP/SP, residente na Cidade de Carapicu-
íba-SP, na Rua Ouro Preto 122, Vila Diva, CEP 06.350-270; Cristiano Nascimento 
Pombo da Paz, brasileiro, solteiro, economista, CPF 021.281.001-43, CI 2976878 
SSP/DF, residente na Cidade de Brasília-DF, na SQS 316, Bloco G, apto 603, Asa 
Sul, CEP 70.387-070; João Vitor Castro Fernandes, brasileiro, solteiro, administra-
dor, CPF 714.292.711-91, CI 2654853 SSP/DF, residente na Cidade de Brasília-DF, 
na SQN 112, Bloco H, apto 405, Asa Norte, CEP 70.762-080; Leonardo Giacosa 
Negrisoli, brasileiro, solteiro, administrador, CPF 369.522.598-05, CI 460213258 
SSP/SP, residente na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Soror Angélica 527/151, 
Santana, CEP 02.452-060; Marcus Vinicius Keller Assumpção Ghedini, brasileiro, 
solteiro, engenheiro de produção, CPF 101.254.357-97, CI 20.263.219-6 DETRAN/
RJ, residente Cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Desembargador Paulo Afonso 
353, cob. 302, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-540; com fundamento no 
art.1.085 do Código Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002) e na cláusula décima do 
contrato social; (ii) concessão do direito de defesa e de apresentação de seus ar-
gumentos aos sócios sendo excluídos; (iii) ingresso de novos sócios na sociedade, 
mediante a cessão onerosa de quotas, por parte da sócia Innvent Consultoria e 
Participações Ltda., sociedade limitada brasileira, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro-RJ, na Rua Santa Luzia, 651, pav. 29, Centro, CEP 20.030-041, CNPJ 
10.529.570/0001-27, aos entrantes; (iv) retirada espontânea de determinados só-
cios da sociedade, mediante a cessão onerosa de suas à sócia Innvent Consultoria 
e Participações Ltda., anteriormente qualificada; (v) aumento do capital social em 
mais R$ 150.000,00, passando o mesmo de R$ 100.000,00 para R$ 250.000,00, 
mediante a emissão de 150.000 novas quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma; e (vi) alterações no contrato social como resultado das medidas anteriores, 
bem como eventuais outros temas de interesse social”.  Serão admitidos à reunião 
os sócios da Sociedade (munidos de documento de identidade com foto) ou seus 
procuradores advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda 
os requisitos legais. RJ, 14/06/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA LEOPOLDINA- RJ

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo 
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO WANESSA que move em face do
ESPÓLIO DE CECÍLIA ANTONIA REIS DE AQUINO     (processo 
nº 0013812-13.2010.8.19.0210) na forma abaixo:A DRA. DENISE 
de ARAÚJO CAPIBERIBE, Juíza de Direito Titular na Terceira 
Vara Cível da Regional da Leopoldina, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, Especialmente a Executada: ESPÓLIO DE CECÍLIA 
ANTONIA REIS DE AQUINO (CPF N°444.031.945-91), por 
intermédio de sua Representante Legal Sra. CECIFRANCE 
REIS DE AQUINO, (adv: Clóvis Pinheiro de Souza Junior OAB/
PR 16.767) procuração fls. 91. que no dia  27/06/2019 às 14:00 
horas, no Átrio da Regional Da Leopoldina, sito à Rua Filomena 
Nunes, 1071-Olaria - Rio de Janeiro– RJ. pela Leiloeira Pública 
CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, 
com endereço na Rua República do Líbano nº16, Gr. 502 - Centro/
RJ. Telefone: (21) 3357-6484, E-mail: contato@facanhaleiloes.
com.br, site: www.facanhaleiloes.com.br na Modalidade:
LEILÃO PRESENCIAL, obedecendo aos artigos 879 a 903 do 
Novo Código de Processo Civil, será apregoado e vendido a quem 
mais der à partir de 100% da avaliação, ou no dia 01/07/2019 
no mesmo horário e local, será realizado o 2º leilão pela melhor 
oferta, à partir de 50% da avaliação, o imóvel descrito e avaliado 
à fls. 175/176, como segue: LAUDO DE  AVALIAÇÃO INDIRETA 
– IMÓVEL: – tipo apartamento , frente, localizado no 3° andar 
do prédio situado na Rua Severiano Monteiro 232, e sua fração 
de 1/6 do terreno, devidamente registrado no Serviço Registral 
do 8° RGI. LOCALIZAÇÃO: O imóvel encontra-se localizado 
no bairro de Brás de Pina, Município do Rio de Janeiro, perto 
de área comercial, escolas, em local bem servido de transporte 
público. POSIÇÃO E FACHADA: O terreno encontra-se no 
alinhamento da via pública, cercado por grades, e interfone do 
prédio não funcionou nas diligências efetuadas. Dados constantes 
do espelho do IPTU anexo ao mandado: inscrição Municipal: 
1317876-9 - ÁREA EDIFICADA: 70m².  Idade: 37 anos (1980). 
OBS: COM BASE DE CÁLCULO ATRIBUÍDA PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – SIMULAÇÃO DE ITBI, EM R. 
DESPACHO PROFERIDO POR V.EXA., FOI FIXADO O VALOR 
DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM   R$ 236.294,77 (Duzentos e 
trinta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta 
e sete centavos. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as 
partes em especial o Executado e ou seu Representante Legal 
INTIMADOS por intermédio do presente Edital de Leilão e 
intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I 
do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 31 (trinta e um) dia 
do mês de maio de dois mil e dezenove. Para que produza seus 
efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado 
pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha__, pelo Responsável 
do Expediente –Eliane Cassia Souza da Silva __(Mat.01/14547), e 
pela MMa. Dra. Denise de Araújo Capiberibe- Juíza de Direito.__

GARDLINE MARINE SCIENCES DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 16.492.411/0001-81 - NIRE nº 33.3.0030366-9

ERRATA: Em nosso balanço patrimonial, publicado neste jornal, dia 
18/06/2019, ocorreram as seguintes incorreções: Na assinatura do Conselho 
de Administração: onde se lê: Gustavo Lutz, leia-se: Flavio Nogueira Pinheiro 
de Andrade. Na assinatura da diretoria, onde se lê: Gustavo Lutz, leia-se:
Gustavo Lutz Menezes Petry. 

Para variar, empresários otimistas esperam  
queda da inadimplência em 2019

De acordo com os nú-
meros da pesquisa Pers-
pectiva Empresarial, feita 
pela Boa Vista duran-
te o primeiro trimestre 
de 2019, o otimismo dos 
empresários brasileiros 
em relação à queda da 
inadimplência nos negó-
cios neste ano aumentou 
na comparação ao mesmo 
período do ano passado. 
Dos cerca de 1000 entre-
vistados, 42% afirmaram 
esperar uma diminuição 
na inadimplência, contra 
30% no primeiro trimes-
tre de 2018. Confirmando 

o aumento do otimismo, 
o número de empresários 
que esperam uma piora 
da inadimplência caiu de 
20% para 14%. Já para 
30% dos entrevistados, a 
inadimplência permane-
cerá a mesma nesse ano.

A pesquisa também 
avaliou a intenção de 
crescimento dos inves-
timentos realizados nos 
negócios: o número de 
empresários que espe-
ram investir mais au-
mentou em 8 p.p. (pontos 
percentuais), chegando 
a 62%, contra 54% em 

2018. Já os entrevistados 
que preveem o mesmo in-
vestimento representam 
22% do total. Por fim, 
9% dos entrevistados se 
mostraram pessimistas, 
prevendo uma diminui-
ção nos investimentos 
em 2019.

Questionados sobre a 
perspectiva de fatura-
mento em 2019, a maio-
ria dos entrevistados 
também se manteve con-
fiante, com 69% dos em-
presários prevendo um 
aumento nos rendimen-
tos, ou seja, um aumen-

to de 6 p.p em relação 
ao primeiro trimestre de 
2018.

Outra variável da pes-
quisa foi a expectativa de 
endividamento dos em-
presários para esse ano. 
Seguindo a linha de oti-
mismo, 45% dos empre-
sários esperam uma que-
da no endividamento, um 
aumento de 7 p.p. na com-
paração ao mesmo perío-
do de 2018. Outros 27% 
acreditam que o endivida-
mento seguirá o mesmo, 
enquanto 12% preveem 
um aumento das dívidas.

Anbima reduz estimativa 
para Selic a 5,75%

O Comitê de Acompa-
nhamento Macroeconô-
mico da Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima) re-
visou, pela primeira vez 
neste ano, a projeção para 
a Selic. Nas últimas reuni-
ões (em fevereiro, março e 
maio), a indicação era de 
que os juros encerrassem 
2019 em 6,5%. Desta vez, 
as estimativas caíram para 
5,75%: a trajetória teria 
início em setembro, com 
corte de 6,5% para 6%, 
com nova queda em outu-
bro, para 5,75%, e estabi-
lização até o fim do ano. 
Para 2020, a mediana dos 
juros também foi reduzida 
de 7% para 6,5%.

Quanto à inflação, o co-

mitê avaliou que o quadro 
está mais favorável a partir 
da queda dos preços admi-
nistrados, principalmente 
das tarifas de energia elé-
trica e gasolina. A estima-
tiva para o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo) foi revisada de 4% para 
3,8%.

O grupo de economistas 
reduziu para 0,8% a projeção 
de crescimento do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) de 2019. 
Este é o quarto corte conse-
cutivo para o indicador: na 
última reunião do grupo de 
economistas, em maio, a es-
timativa havia caído de 2% 
para 1,5%.

Pelo menos em relação à 
taxa de juros, o cenário ex-
terno deve ser favorável aos 
mercados emergentes. 
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Mercado ilegal de cigarros 
chega a 54% no Brasil

Os cigarros ilegais atingi-
ram um patamar alarmante 
em 2018. De acordo com le-
vantamento feito pelo Ibope, 
cerca de 43% de todos ci-
garros que circulam no Rio 
de Janeiro são contrabande-
ados, vindos do Paraguai. 
Esse volume equivale a cer-
ca de R$ 372 milhões que 
os cofres públicos do estado 
deixaram de arrecadar em 
ICMS.

A pesquisa indica tam-
bém que, pela primeira vez 
desde 2011, a evasão de im-
postos no país que deixam 
de ser recolhidos em função 
do mercado ilegal de cigar-
ros (R$ 11,5 bilhões) será 
maior do que a arrecadação 
(R$ 11,4 bilhões). O valor 
que deixa de ser arrecadado 
é 1,6 vez superior ao orça-
mento da Polícia Federal 
para o ano, e poderia ser re-
vertido para a construção de 
121 mil casas populares ou 
6 mil creches.

De 2015 a 2018, o mer-
cado ilegal deste produto 
no estado cresceu 124% 
em volume - atingindo 5,1 
bilhões de unidades de ci-
garros - e 24 pontos per-
centuais em participação de 
mercado. De acordo com 
estimativas da indústria, 
79% do aumento do merca-
do ilegal de cigarros, entre 
2014 e 2017, concentra-

ram-se em 10 municípios: 
Rio de Janeiro, São Gon-
çalo, Nova Iguaçu, Duque 
de Caxias, Niteroi, Belford 
Roxo, Campos do Goyta-
cazes, São João do Meriti, 
Taborai e Macaé.

Segundo dados do Ibope, 
78% dos estabelecimentos 
que vendem cigarros tam-
bém comercializam o pro-
duto contrabandeado, prin-
cipalmente em bares (51%), 
padarias (12%) e mercados e 
mercearias (7%) - além dos 
ambulantes.

Dominado por quadrilhas 
de criminosos, o contraban-
do de cigarros é fonte de fi-
nanciamento para outros cri-
mes como o tráfico de dro-
gas, armas e munições. Em 
2018, as duas marcas mais 
vendidas no país são con-
trabandeadas do Paraguai: 
Eight, campeã de vendas 
com 15% de participação de 
mercado, e Gift, com 12%. 
Outras duas marcas fabrica-
das no país vizinho compõe 
a lista dos 10 cigarros mais 
vendidos: Classic e San 
Marino (ambas com 3% de 
mercado). A marca contra-
bandeada mais popular no 
Rio de Janeiro é Gift, que 
com 37% de market share é 
a mais vendida, à frente de 
todas as marcas produzidas 
legalmente no Brasil.

A pesquisa ainda apon-

ta que, considerando todo 
o país, o mercado ilegal de 
cigarros atingiu um patamar 
inédito. Em 2018, de acordo 
com levantamento do institu-
to, 54% de todos os cigarros 
vendidos no país são ilegais, 
um crescimento de seis pon-
tos percentuais em relação 
ao ano anterior. Desse total, 
50% foram contrabandeados 
do Paraguai e 5% foram pro-
duzidos por empresas que 
operam irregularmente no 
país.

O principal estímulo a 
esse crescimento é a enor-
me diferença tributária so-
bre o cigarro praticada nos 
dois países. O Brasil cobra 
em média 71% de impostos 
sobre o cigarro produzido le-
galmente no país, chegando 
a até 90% em alguns estados, 
enquanto que no Paraguai as 
taxas são de apenas 18%, a 
mais baixa da América Lati-
na.

Para Edson Vismona, pre-
sidente do Instituto Brasi-
leiro de Ética Concorrencial 
(ETCO), um fator perverso 
decorrente do aumento no 
contrabando de cigarros é 
que, pressionados pela crise 
que o país enfrenta, os bra-
sileiros que migram do mer-
cado legal para o ilegal para 
poder economizar dinheiro e 
ao mesmo tempo aumentar o 
consumo. “O levantamento 

apontou que, mesmo gas-
tando menos, já que os ci-
garros contrabandeados não 
seguem a política de preço 
mínimo estabelecida em lei, 
os consumidores acabam 
fumando, em média, um ci-
garro a mais por dia. Isso 
mostra que as políticas de 
redução de consumo adota-
das pelo governo não estão 
sendo eficazes, por conta do 
crescimento do mercado ile-
gal”, afirma Vismona.

“Esta é uma luta muito 
dura e que deve envolver a 
coordenação de esforços de 
autoridades governamentais, 
forças policiais e de repres-
são, consumidores, indústria 
e, claro, das entidades que 
lutam para a redução do ta-
bagismo no país. Somente 
desta forma vamos conse-
guir combater a concorrên-
cia desleal e promover uma 
melhoria do ambiente de ne-
gócios no País com melhoria 
de renda, emprego, saúde 
pública e segurança para to-
dos os brasileiros” acredita 
Edson Vismona.

O levantamento foi reali-
zado em 208 municípios de 
todo o país, por meio de en-
trevistas presenciais e com 
recolhimento dos maços de 
forma a garantir a precisão 
da informação. Foram ouvi-
dos 8.266 consumidores en-
tre 18 e 64 anos.

MTur repassa R$ 34 milhões 
para infraestrutura turística 

O Ministério do Turis-
mo autorizou o repasse de 
R$ 34,1 milhões para o pa-
gamento de 351 obras de 
infraestrutura turística rea-
lizadas em 324 municípios 
brasileiros. A liberação dos 
recursos, já disponibiliza-
dos à Caixa Econômica Fe-
deral – gestora dos contratos 
de repasse do MTur – bene-
ficia os 26 estados do país. 
O pagamento contempla 
obras realizadas por meio 
de emendas parlamentares 
individuais.

Os projetos envolvidos 
incluem ações como a cons-
trução de centros de con-
venções, pavimentação as-
fáltica, drenagem e a refor-
ma de mercados públicos, 
entre outros. O ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, fala da importân-
cia do apoio de deputados 
e senadores para a estrutu-
ração do turismo no Brasil. 
“Esses recursos são essen-
ciais à melhoria das condi-
ções dos nossos atrativos, 
além da implantação de no-
vos empreendimentos, que 
aumentam a competitivida-
de do turismo e favorecem o 
desenvolvimento regional. 
Essas obras também con-
tribuem para a geração de 
emprego e renda no setor, 
um dos focos de trabalho do 
governo”, observa.

Os estados que concen-

tram o maior volume de 
obras contempladas são, na 
ordem: Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Bahia, Paraná, 
Ceará, Maranhão, Goiás, 
Minas Gerais, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e 
Alagoas. Os investimentos 
se destinam, preferencial-
mente, a municípios do 
Mapa do Turismo Brasilei-
ro, que reúne 3.285 muni-
cípios com vocação turísti-
ca. A ferramenta, uma das 
iniciativas do Programa de 
Regionalização do Turismo 
(PRT), busca aprimorar a 
aplicação de recursos pú-
blicos em localidades que 
adotam o turismo como es-
tratégia de investimento e 
retorno econômico.

As regras de apoio do 
MTur a projetos carimbados 
via emenda parlamentar es-
tão definidos pela portaria 
nº 39/2017. Desde que foi 
criada, em 2003, a Pasta já 
destinou recursos da ordem 
de R$ 10 bilhões para obras 
de infraestrutura em 4,3 mil 
municípios de todo o país.

Conforme a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias apro-
vada para 2019, cada par-
lamentar poderá apresentar 
até 25 emendas individuais, 
respeitado o limite financei-
ro de R$ 15.420.774,00 e a 
destinação de pelo menos 
metade a ações e serviços 
públicos de saúde.

Cresce número de chamadas 
recall nos últimos anos

Segundo um levanta-
mento realizado pelo Pro-
con neste mês, até o dia 18 
de junho de 2019 foram 
abertas 64 campanhas de 
recall, número similar se 
comparado com o mesmo 
período do ano passado. 
Problemas em airbags 
nos freios e no sistema 
de combustível ou motor 
são os principais moti-
vos para abertura dessas 
ocorrências pelas monta-
doras. Em 2018 foram to-
talizadas 137 campanhas 
preventivas, e desde 2002 
totalizaram 1.451.

O recall é um procedi-
mento previsto no Código 
de Defesa do Consumidor 
para garantir, de forma 
gratuita, que as empresas 
sejam responsáveis por 
consertar equipamentos 
automotivos com defeitos 
de fabricação que possam 
colocar em risco a saúde 
ou a segurança dos con-
sumidores e da popula-
ção em geral.

De acordo com Hélio 
da Fonseca Cardoso, o 
engenheiro mecânico e 
professor do Ibape/SP, 
o aumento de recall tem 
acontecido pela brevi-
dade de veículos lança-
dos pelas montadoras. 
“Para sair na frente das 
outras, as montadoras 
apresentam seus novos 
modelos de forma mais 
rápida, o que prejudica 
e aumenta as chances de 
um defeito de fabrica-
ção”, explica.

Além do crescente nú-
mero de pequenos defei-
tos de fábrica que aca-
bam fazendo o compra-
dor ter que levar o carro 
para a montadora, exis-
tem outras questões que 
precisam ser observadas, 
segundo o engenheiro. 

“Quando se tem o lança-
mento, é importante ter 
fornecedores nacionais 
que possam trazer um 
produto de qualidade, 
o que não é muito fácil, 
então, no início, é muito 
capaz de acontecer um 
recall, além da mão de 
obra que não tem se espe-
cializado em cima das no-
vas tecnologias que tem 
vindo por aí”, ressalta.

Atualização

O cenário de recall 
motivou o Instituto Bra-
sileiro de Avaliações de 
Perícias e Engenharia de 
São Paulo (Ibape/SP) a 
montar o curso de Avalia-
ção e Perícias em Veícu-
los Automotores, que tem 
o conteúdo organizado e 
ministrado pelo professor 
Hélio da Fonseca Cardo-
so.

O curso acontece-
rá entre os dias 5 e 7 de 
agosto e abordará temas 
como: identificação de 
veículos, inspeção veicu-
lar, perícias em veículos 
automotores: identificar 
os principais problemas, 
avaliação de veículos au-
tomotores e recall.

O encontro fornece-
rá informações técnicas 
para profissionais que 
atuam ou desejam conhe-
cer melhor esta área, com 
análise e discussão de ca-
sos de mercado. O curso 
de Avaliação e Perícias 
em Veículos Automoto-
res será ministrado na 
sede do Ibape/SP, na Rua 
Dona Maria Paula, 122 - 
conj 104 - Bela Vista, São 
Paulo – SP.

Inscrições pelo site 
www.ibape-sp.org.br ou 
pelo telefone (11) 3105-
4112.
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Debate sobre abertura de capital  
dos Correios foi cancelado
Bolsonaro ainda 
não decidiu 
quando realizará a 
troca de presidente 
da empresa

A audiência pública para 
debater os possíveis impactos 
da abertura de capital dos Cor-
reios, anunciada em maio, na 
Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT) da Câmara 
dos Deputados, foi cancelada. 
A reunião estava prevista para a 
quarta-feira (19).

Em nota, a CCT informou 
que o pedido de cancelamento 
foi feito pelo Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, após recen-
te manifestação do presidente 
da República sobre a troca de 
comando da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos. 
A audiência na CCT atendia o 

requerimento do senador Edu-
ardo Gomes (MDB-TO).

A audiência teria a presen-
ça do então presidente dos 
Correios, Juarez Cunha, e 
com o presidente da Associa-
ção Brasileira de Comércio 
Eletrônico (Abcomm), Maurí-
cio Salvador. De acordo com 
a Agência Brasil, o porta-voz 
da Presidência da República, 
Otávio Rego Barros, disse na 
segunda-feira (17) que o pre-
sidente Jair Bolsonaro ainda 
não decidiu o momento ade-
quado de realizar a troca do 
presidente dos Correios. Na 
semana passada, o presidente 
afirmou que vai trocar o co-
mando da empresa devido ao 
fato de Cunha “agir como sin-
dicalista”.

Há algum tempo os Cor-
reios vêm tentando empregar 
novas estratégias. Em janei-
ro deste ano, foi anunciada 
a implantação das unida-
des modulares, conhecidas 
como store in store (loja
dentro de loja). O plano era 
licitar 27 lotes em 11 esta-
dos. O investimento míni-

mo exigido é de R$ 10 mil 
para um contrato de 5 anos. 
Os Correios afirmaram na 
ocasião que essas unidades 
fazem parte de um processo 
de remodelagem da rede de 
atendimento. O objetivo é 
fazer parceria com as lojas 
e estabelecimentos comer-
ciais que tenham ativida-
des não concorrentes às dos 
Correios. Assim, as unidades 
utilizarão as infraestruturas, 
conveniências e recursos 
humanos desses estabeleci-
mentos.

Abertura de capital

A abertura de capital foi 
cogitada pela primeira vez 
em 2017. O então ministro 
da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações Gil-
berto Kassab afirmou que o 
governo estudava uma forma 
de definir um plano de ganho 
de eficiência para os Cor-
reios, e a abertura de capital 
estava sendo cogitada, junta-
mente com a privatização.

Na época, a empresa pú-

blica passava por dificulda-
des financeiras. Após quatro 
anos seguidos de prejuízo. 
Em 2015 e 2016, o preju-
ízo foi de R$ 4 bilhões. Os 
Correios voltaram a ter lucro
somente em 2017, de R$ 667 
milhões, repetindo o desem-
penho em 2018, mas apesar 
de menor.  R$ 161 milhões.

Em 2017, na tentativa de 
melhorar a saúde financeira 
foram fechadas várias agên-
cias no país. Primeiramente 
foram fechadas 250 unidades 
localizadas em municípios com 
mais de 50 mil habitantes. No 
ano passado, foram 41 agên-
cias fechadas. Além disso, os 
Correios reduziram sua parte 
nos custos do plano de saúde 
dos funcionários. E no começo 
deste ano, os Correios anuncia-
ram a implantação de unidades 
compactas dentro de estabeleci-
mentos comerciais.

Hoje, a rede de atendi-
mento é composta por cerca 
de 12 mil pontos, ao final da 
implantação do processo de 
remodelagem, em 2021, pas-
sará para 15 mil pontos.

Odebrecht consegue 
recuperação judicial  
de R$ 98,5 bi de dívidas  

O juiz João de Oliveira 
Rodrigues, da 1ª Vara de 
Falências e Recuperações 
Judiciais do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, apro-
vou o pedido de recupera-
ção judicial da dívida de 
R$ 98,5 bilhões anunciado 
na segunda-feira pelo gru-
po Odebrecht AS, que terá 
de apresentar seu plano de 
recuperação no prazo de 60 
dias.

A Justiça determinou 
como administrador ju-
dicial a companhia espe-
cializada em processos de 
reestruturação Alvarez & 
Marsal. 

Determinações

Entre as determinações, 
o juiz estabeleceu que as 
ações detidas pela Odebre-
cht na Braskem, Ocyan e 
Atvos, que fez pedido de 
recuperação judicial no fi-
nal de maio, não sejam ar-
restadas por credores até a 
apresentação do plano de 
recuperação, entendendo 
que os recursos gerados por 
tais empresas são necessá-
rios para a recuperação do 
grupo.

A empresa listou na recu-

peração judicial R$ 51 bi-
lhões de dívidas concursais, 
ou seja, passíveis de reestru-
turação. Outros R$ 14,5 bi-
lhões são compostos sobre-
tudo por dívidas lastreadas 
em ações da petroquímica 
Braskem e não passíveis de 
reestruturação. O processo 
também exclui dívidas cru-
zadas entre as unidades do 
grupo, de cerca de R$ 30 bi-
lhões, conforme noticiou a 
Reuters.

“A retenção das ações 
oneradas por propriedade 
fiduciária na esfera de posse 
do grupo postulante a recu-
peração judicial permitirá se 
chegar numa solução mais 
sólida de soerguimento da 
atividade, até mesmo pela 
maior tranquilidade de cons-
trução do plano de recupe-
ração judicial durante o stay 
period, sem prejuízo de um 
ambiente de diálogo com os 
credores”, afirmou o juiz na 
decisão.

“Não admitir a retenção 
das ações oneradas por parte 
das sociedades componentes 
do grupo em recuperação 
judicial pode comprometer 
o processo de recuperação 
judicial”, acrescentou o ma-
gistrado.

Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a R$ 
36,35, com ganho de 0,86%. Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
14,59, com perda de 0,82%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordináriass da Porto Seguro terminaram cotadas em 
R$ 53,78 com ganho de 0,41%. Um dos três indicadores semanais 
mostra mercado comprado e dois, vendido

As ações ordinárias do CSN terminaram cotadas a R$ 16,89, 
com ganhos de 3,18%. Dois dos três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas a R$ 
8,78, com valorização de 2,09%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
28,79, com desvalorização de 0,45%.  Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido

DIÁRIO

CVM volta a alertar sobre 
contratos de investimento 
coletivo sem autorização

A Superintendência 
de Registro de Valores 
Mobiliários (SRE) da 
Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) vol-
tou a alertar o mercado 
sobre prática irregular 
de contratos de investi-
mento. 

A SER reitera o aler-
ta, divulgado ao mer-
cado de valores mobi-
liários e ao público em 
geral em 26 de março 
deste ano, sobre a atua-
ção irregular da empre-
sa Zero10 Club e de Ga-
briel Tomaz Barbosa na 
oferta pública de títulos 
ou contratos de investi-
mento coletivo relacio-
nados a oportunidade de 
investimento em cotas 
empresariais.

Oferta irregular

Diante dos indícios 
sobre a oferta irregu-
lar de valores mobiliá-
rios, a CVM editou, em 
26/3/2019, a Delibera-
ção CVM 813, que de-
terminou o impedimen-
to de todos os sócios e 
responsáveis de oferta-
rem ao público títulos 
ou contratos de inves-
timento coletivo, sem 
os devidos registros (ou 
dispensas deste) peran-
te a CVM.

“Mesmo após a Deli-
beração CVM 813 e di-
vulgação desse alerta ao 
público, a CVM conti-

nuou a receber diversas 
reclamações e consultas 
sobre a atuação da em-
presa na captação de 
investidores”, destacou 
a autarquia em comuni-
cado.

Multa diária

A SRE informa que 
será aplicada multa co-
minatória diária de R$ 
5 mil, prevista no inciso 
II da Deliberação CVM 
813, pelo prazo de 60 
dias, em virtude do dis-
posto no art. 14 da Ins-
trução CVM 452, aos 
citados na deliberação, 
Gensa Serviços Digitais 
S/A (novo nome empre-
sarial da Zero10 Club, 
que também utiliza o 
nome de fantasia GEN-
BIT) e Gabriel Tomaz 
Barbosa, totalizando 
multa de R$ 300 mil 
para cada um, sem pre-
juízo da apuração de 
responsabilidade pelas 
infrações já cometidas.

A área técnica também 
instaurou Processo Ad-
ministrativo Sancionador 
para apuração de respon-
sabilidade pelas infrações 
cometidas. A SRE reforça 
ainda que os fatos foram 
devidamente comunica-
dos ao Ministério Público 
Federal, na forma previs-
ta na Lei Complementar 
n° 105/01, para a apura-
ção dos aspectos penais 
das condutas.
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Alegria retornou aos 
mercados mundiais de ações

O Stoxx600, índice composto pelas ações das 600 
maiores empresas europeias listadas em bolsa, subiu mais 
de 1,5%, em movimento que foi acompanhado por todas 
as bolsas da Zona do Euro, que subiram mais de 1%. Nos 
Estados Unidos, o Dow Jones valorizou mais de 1,4%, e o 
S&P500 subiu mais de 1%. Tudo por causa das boas notí-
cias, como Mario Draghi, presidente do Banco Central Eu-
ropeu, admitindo que vai adotar estímulos para favorecer 
as economias e baixar o custo do dinheiro na comunidade 
europeia. E também o fato de que aumenta a expectativa 
na redução dos juros norte-americanos e todos esperam 
que na reunião do Reserva Federal (Fed) sejam fornecidos 
sinais sobre o futuro da política monetária. Além disso, 
Donald Trump revelou que negociadores norte-america-
nas e chineses já estão se reunindo e tratando dos assun-
tos que serão discutidos na reunião que será realizada na 
próxima semana. No Brasil, o Ibovespa voltou aos 99 mil 
pontos, seguindo o bom humor externo, com o mercado 
acompanhando de perto os debates na comissão especial 
para a reforma da Previdência e a alteração na proposta de 
cobrança da CSLL.

‘Folha’ não faz ações da B3 subirem
O jornal Folha de São Paulo publicou que o relator da 

reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), es-
tuda rever o trecho da proposta que poderia levar ao au-
mento da alíquota para a bolsa brasileira. A reportagem 
é vaga, pois alega que a equipe de Moreira analisa como 
o trecho foi escrito e, se entender que a instituição será 
afetada, mudará o texto. Agora a dúvida é: quem é que 
desconhece o assunto, ou moreiristas ou os jornalistas do 
jornal paulista. A notícia do aumento da alíquota para 20% 
provocou forte impacto para as ações da bolsa brasileira, 
que caíram 5,32% na última sexta-feira. Os analistas do 
Bradesco BBI chegaram à conclusão de que a elevação da 
alíquota levaria a um impacto negativo de 7% na projeção 
para os ganhos da B3 em 2020. Na maior parte do pregão, 
as ações da bolsa subiram menos de 1%.

Remuneração dos acionistas do Bradesco
A diretoria do Bradesco propôs ao conselho de admin-

istração o pagamento de juros sobe capital próprio inter-
mediários relativos ao primeiro semestre no valor total de 
R$ 1,45 bilhão, sendo R$ 0,172536471 por ação ordinária 
e R$ 0,189790118 por ação preferencial. Se a proposta for 
aprovada, serão beneficiados os acionistas que tiverem 
ações do banco no dia 28 de junho, com as ações pas-
sando a negociar na forma “ex” a partir de 1 de julho. O 
pagamento ocorrerá em 15 de julho no valor líquido de 
R$ 0,146656000 por ação ordinária e R$ 0,161321600 
por ação preferencial. Segundo o Bradesco, os juros in-
termediários propostos representam, aproximadamente, 
dez vezes o valor dos juros sobre o capital próprio men-
salmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e 
serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios 
do exercício previstos no estatuto social.

Desvalorização do Magalu
O Magazine Luiza teve a recomendação reduzida pelo 

BB Investimentos de outperform para market perform, 
com preço-alvo de R$ 204,70. Isso significa provável des-
valorização de 1,3% sobre os atuais níveis de preço.

JUÍZO DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL - RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL, E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO UNIÃO II em face de GUSTAVO 
SOARES E OUTRA - Processo no. 0097372-68.2005.8.19.0001, 
passado na forma abaixo: A DRA. EUNICE BITENCOURT 
HADDAD - Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER o presente 
Edital aos interessados que virem ou dele tiverem conhecimento 
e interessar possam especialmente a GUSTAVO SOARES na 
pessoa do seu representante legal GLÓRIA SOARES CHAVES 
e está por si, na forma do Inciso I - Art. 889 do CPC que no 
dia 27/06/2019, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Capital, na 
Avenida Erasmo Braga, n° 115, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, e publicado no sitio: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, na forma do § 2o - Art. 887 do CPC, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no 
dia 02/07/2019, no mesmo horário e local, a partir de 50% do valor 
da avalição - §único, art. 891 do CPC, O IMÓVEL: APARTAMENTO 
DE NÚMERO 701 DO EDIFÍCIO DENOMINADO “ UNIÃO II,
SITUADO À RUA BUARQUE DE MACEDO No 36, na freguesia 
da Glória, nesta Cidade do Rio de Janeiro, com direito a uma vaga 
de garagem, AVALIAÇÃO R$ 534.564,00 (Quinhentos e trinta e 
quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). - Conforme 
certidão do 09° Ofício de Registro de Imóveis, matriculado sob o no 
304919. Registrado em nome de MANUEL ALVAREZ ESTENEZ, 
desquitado, comerciante, residente nesta cidade e GUSTAVO 
SOARES, menor impúbere. Informações sobre RGI; IPTU e TAXA 
DE INCÊNDIO serão informados na hora do leilão. - O imóvel 
será vendido livre dos débitos de IPTU e TAXAS, na forma do 
art.130, § Único do C.T.N. O valor da comissão de leiloeiro (5% 
sobre o valor da arrematação) deverá, no caso de arrematação, 
ser paga diretamente a ele pelo arrematante. As certidões 
referentes ao Art. 267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da 
C.G.J, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Fica(m) o(s) 
executado(s) e credores por intermédio deste edital, na pessoa 
dos seus advogados devidamente constituídos nesses autos 
intimados do Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 e 
seus incisos do CPC. – E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, de 
acordo com o Art. 887 § 2o e 3o do CPC, e será afixado no Átrio 
do Fórum. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 
onze dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove Dado e 
passado na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte dois dias do mês 
de Maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, João Carlos Ribeiro, 
Mat. 01/14.832, Chefe da Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 
(as.) Dra. Eunice Bitencourt Haddad – Juíza de Direito. 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros - CNPJ nº 92.682.038/0001-00 - NIRE 33.300.275.541

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.3.2019. Data, Hora e Local: Em 28.3.2019, às 9h, na 
sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Mesa: Presidente: Ney 
Ferraz Dias; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Presença 
Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. Publicações 
Prévias: Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração 
e dos Auditores Independentes, o Parecer dos Auditores Atuariais Independentes e as Demonstrações Contábeis 
relativos ao exercício social findo em 31.12.2018, foram publicados em 28.2.2019 nos jornais “Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro”, páginas 51 a 59, e “Monitor Mercantil”, páginas 15 a 21. Edital de Convocação: Dispensada a 
publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1) tomaram as 
contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo 
em 31.12.2018; 2) aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, de 30.1.2019, dispensada 
sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício 
encerrado em 31.12.2018 no valor de R$191.108.858,09, conforme segue: R$9.555.442,90 para a conta “Reserva 
de Lucros - Reserva Legal”; R$136.165.061,39 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e R$45.388.353,80 
para distribuição como dividendos, os quais deverão ser pagos até 30.12.2019; 3) eleitos, para compor a Diretoria da 
Sociedade, os senhores: Diretor Gerente: Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 1.346.098-ES/
SSP-ES, CPF 749.510.847/91; e Diretor: Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/
SSP-SP, CPF 261.708.518/05, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 
do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 
28.3.2021, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar 
no ano de 2021. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação 
criminal; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: Diretor Geral: Ney Ferraz Dias, brasileiro, 
casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, com domicílio na Rua Barão de ltapagipe, 
225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; Diretores Gerentes: Ivan Luiz Gontijo Júnior,
brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; Jair de Almeida Lacerda Júnior, brasileiro, 
casado, securitário, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; Curt Cortese Zimmermann, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780-49; Américo Pinto Gomes, brasileiro, 
casado, securitário, RG 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 749.510.847/91, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 
779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Diretores: Saint’Clair Pereira 
Lima, brasileiro, divorciado, atuário, RG 08.160.742-6/IFP-RJ, CPF 038.025.307/05, com domicílio na Rua Barão 
de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; Gedson Oliveira Santos, brasileiro, 
casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; Juliano Ribeiro Marcílio, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02; e Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, 
casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 
779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 4) fixado para o exercício de 2019 a 
remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor total 
de até R$16.569.625,00, dos quais: (i) até R$8.545.000,00, como remuneração fixa e variável; (ii) até R$1.922.625,00, 
como contribuições ao INSS; e (iii) até R$6.102.000,00 para custeio do plano de previdência dos administradores. A 
distribuição das verbas de remuneração e do plano de previdência será deliberada em reunião da Diretoria, conforme 
determina a letra “g” do Artigo 9º do Estatuto Social; 5) designados, perante à Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP, os Diretores responsáveis, conforme segue: • senhor Gedson Oliveira Santos, em substituição ao senhores 
Ivan Luiz Gontijo Júnior e Ney Ferraz Dias, pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; 
e pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, respectivamente; • senhor Saint’Clair Pereira 
Lima, em substituição ao senhor Ney Ferraz Dias, pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que 
trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; • senhor Ney Ferraz Dias, em substituição ao 
senhor Saint’Clair Pereira Lima, pela Área Técnica de Seguros; pelos registros de apólices e endossos emitidos e
dos cosseguros aceitos; e pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; 
pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e como Diretor de 
Relações com a SUSEP; 6) ratificar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações
atribuídas ao senhor Vinicius Marinho da Cruz, como Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e 
cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro. 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: Ney Ferraz Dias; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Administrador: 
Vinicius Marinho da Cruz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores, senhores Carlos 
Laurindo Barbosa e Antonio Campanha Junior; Auditora: Érika Carvalho Ramos. Declaração: Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, 
as assinaturas nele apostas. Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros - Ney Ferraz Dias; Vinicius Marinho da
Cruz. Jucerja - Certifico o arquivamento em 11/06/2019 sob o nº 00003647608.

Planejamento financeiro é o primeiro 
passo antes de viajar ao exterior
Vantagens e 
desvantagens de 
cada opção de 
pagamento no 
destino escolhido

Para evitar preocupação 
com o câmbio, sempre a me-
lhor escolha para quem está 
comprando dólares, euro, 
pesos argentinos ou outras 
moedas para viagens das fé-
rias do meio do ano é antes 
reservar tempo para o plane-
jamento financeiro.

“O viajante tem três op-
ções principais: levar dinhei-
ro vivo (cash), levar um car-
tão de viagem pré-pago ou 
usar um cartão de crédito in-
ternacional na viagem. Mas 
cada modalidade tem vanta-
gens e desvantagens, como 
diferentes taxas de câmbio, 
impostos, tarifas, segurança 
e obrigações de declaração 
no imposto de renda”, lista a 
plataforma BomCâmbio.

Nas transações que ultra-
passam US$ 10 mil, por exem-
plo, é obrigatório informar à 
Receita Federal e registrar na 
sua declaração de Imposto de 
Renda. “Converse com o seu 
correspondente cambial, ele 
dará todo o suporte sobre essa 
exigência, ou acesse o site do 
Banco Central e confirme as 
regras em vigor.

Se a opção for pagar a 
maioria dos serviços em es-
pécie nos países da comuni-
dade europeia, é suficiente 
levar Euro, pois a moeda é 
aceita livremente em Portu-
gal, Espanha, França, Itália, 
Alemanha, Grécia, Áustria, 
Hungria, Irlanda, Bulgária, , 
Chipre, Croácia, Letônia, Li-
tuânia, Luxemburgo, Malta, 
Países Baixos, Polônia, Rei-
no Unido, Estônia, Finlân-
dia, Romênia e Suécia..

Uma outra opção do via-
jante, é fazer o pagamento 
das suas compras, diárias de 
hotéis, restaurantes e demais 
despesas no exterior, com 
cartão de crédito internacio-
nal. A maioria dos estabele-
cimentos no exterior aceita 
as bandeiras Visa, Master-
Card, Amex entre outras. O
valor da despesa será lança-
do no seu cartão no mesmo 
dia da compra e convertido 
com base na taxa de câmbio 

do dólar turismo do dia da 
operação.

“Mas atenção, os cartões 
de crédito costumam cobrar 
uma taxa de câmbio aci-
ma da média cobrada pelos 
correspondentes cambiais e 
corretoras de câmbio”, avisa  
José Pereira Almeida, CEO 
do BomCâmbio (www.bom-
cambio.com.br),e especia-
lista em TI e em desenvol-
vimento de projetos online 
inovadores. Ele explicou ao 
MONITOR MERCANTIL 
sobre as vantagens e des-
vantagens de cada opção de 
pagamento. “O importante é 
sempre verificar as melho-
res cotações para a compra e 
venda de moedas estrangei-
ras em casas de câmbio cre-
denciadas pelo Banco Cen-
tral”, alertou o especialista.

As variações de câmbio 
causam temor principal-
mente para os brasileiros 
que estão planejando uma 
viagem para o exterior nes-
sas férias do meio do ano. 
O que fazer para minimi-
zar essa apreensão?

- Para se precaver das os-
cilações do câmbio na hora 
de viajar, o ideal é comprar 
a moeda aos poucos ao lon-
go do tempo, o que ajuda a 
fazer uma taxa média mais 
interessante. Deixar para 
comprar em cima da hora, 
muitas vezes significa com-
prar na alta. O risco é muito 
alto de encontrar um cenário 
desfavorável por razões ma-
croeconômicas ou políticas.

Como fazer o planeja-
mento financeiro sem exa-
gerar para menos ou mais?

- Os blogs de viagem dis-
poníveis na internet dispõem 
de informações que permitem 
ao viajante estimar os gastos 
de viagem nos diferentes des-
tinos. É sempre bom colocar 
uma margem de segurança. 
Se sobrar dinheiro, o viajante 
pode converter a quantia de 
volta para o real quando re-
tornar ou então guardar para 
a próxima viagem. Minha su-
gestão é iniciar o planejamen-
to com a máxima antecedên-
cia possível.

Das três opções prin-
cipais para levar para os 
gastos - espécie, cartão de 
viagem pré-pago ou cartão 
de crédito internacional 
- as menos arriscadas são 
espécie e cartão pré-pago?

- O ideal é o viajante fazer 
um mix com duas ou três das 
modalidades. Por exemplo, a 
metade em espécie e a outra 

José Pereira Almeida: ‘Cartões de crédito costumam 
cobrar uma taxa de câmbio acima da média’

em cartão pré-pago, além do 
cartão de crédito no bolso 
para qualquer eventualidade.

Quais as vantagens e 
desvantagens de cada mo-
dalidade?

- Temos que levar em 
consideração a liquidez, a 
segurança e o custo. A op-
ção do dinheiro em espécie 
tem a vantagem da liquidez 
e custo. O viajante tem a cer-
teza de que vai ter o dinheiro
aceito a qualquer momento e 
em qualquer estabelecimen-
to. Outra vantagem é o custo 
da compra, sobre o qual inci-
de um IOF de apenas 1,10%. 
A desvantagem está na segu-
rança, ou seja, se perder ou 
for roubado, não há como se 
ressarcir.

As opções do cartão pré-
pago e do cartão de crédito 
são mais seguras. Em caso de 
perda ou roubo, o viajante não 
perde os valores e pode soli-
citar um novo cartão. As des-
vantagens estão na liquidez 
e no custo. Dependendo do 
destino, o cartão pode não ser 
aceito em alguns (ou muitos) 
estabelecimentos. O custo de 
aquisição é mais alto do que 
na compra de moeda em es-
pécie devido a dois fatores: a 
alíquota de IOF é de 6,38%; 
e as taxas de câmbio são mais 
elevadas.

Se simularmos uma 
compra de 4 mil eu-
ros hoje (18/6/19), quando
a taxa de câmbio é de 4,52 
euro por real para moeda 
em espécie e de 4,80 para 
moeda em cartão pré-pago, 
resultaria em um valor de 
R$ 18.080 para espécie e 
R$ 19.200 para o cartão, ou 

seja, uma diferença de R$ 
1.120. O mesmo raciocínio 
vale para os cartões de cré-
dito: as taxas de câmbio são 
sempre mais elevadas do que 
as taxas para compra de mo-
eda em espécie.

Sobre os cartões de crédito, 
cabe ressaltar o aspecto posi-
tivo da acumulação de pontos 
no programa de fidelidade. Os 
pontos podem ser trocados, 
por exemplo, por milhagem 
nas companhias aéreas.

Quais os destinos mais 
procurados pelos brasilei-
ros no BomCâmbio para 
essas próximas férias?

- Com base nas moedas 
que estão sendo mais nego-
ciadas na plataforma, que 
são o dólar norte-americano, 
o euro e o peso argentino, 
podemos concluir que os 
destinos mais procurados 
são os Estados Unidos, a 
Europa e a Argentina. Ob-
servamos também uma boa 
procura pelo peso chileno e 
dólar canadense.

E se a viagem for para 
um intercâmbio de 6 meses 
ou 1 ano fora do Brasil?

- Provavelmente terá que 
abrir uma conta corrente 
em algum banco no país de 
origem, nesse caso, você 
fará uma Remessa Interna-
cional do valor pretendido, 
direto do seu banco aqui no 
Brasil para o banco no ex-
terior. Existem vários ou-
tros serviços online, onde 
através deles você também 
faz a remessa de valores 
eletronicamente, sem preci-
sar ter conta corrente, como 
por exemplo, o TransferWi-
se e o MoneyGram.

Mercado de 
carbono de 
Guangdong 
continua em alta 

As cotas de emissões de 
carbono encerraram o pregão 
desta terça-feira a 23,36 iua-
nes (US$ 3,37) por tonelada, 
subindo 0,69% ante segunda-
feira, na Bolsa de Emissões da 
China (Guangzhou), o maior 
mercado de carbono local no 
país. Um total de 400.901 to-
neladas de cotas foi negociado 
na terça-feira, com um valor 
de 9.078.977,63 iuanes.

As cotas, oficialmente co-
nhecidas como Cotas de Emis-
sões de Guangdong (GDEA, 
na sigla em inglês), são licenças 
de emissões de dióxido de car-
bono concedidas às empresas. 
As empresas cujas emissões 
ultrapassam sua cota devem 
comprar cotas extras das autori-
dades ou no mercado, onde são 
comercializadas as cotas não 
usadas das empresas que emi-
tem menos poluição.

Desde sua abertura em de-
zembro de 2013, o mercado 
comercializou cerca de 130,14 
milhões de toneladas de GDEA, 
com um valor total de cerca de 
2,53 bilhões de iuanes. De acor-
do com informações da agên-
cia Xinhua, até agora mais de 
240 empresas nos setores de 
geração elétrica, aço, cimen-
to, produtos petroquímicos, 
fabricação de papel e aviação 
foram incluídas. 
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JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Eletrônico Simultâneo e Intimação, extraído dos autos da Ação de COBRANÇA, 
processo nº 0509699-62.2014.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GARÇAS DA LAGOA 

contra PAULA CHIARADIA DOS SANTOS, na forma abaixo:
O Doutor LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital 
de Leilão e Intimação, com prazo de 5 (cinco) dias, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a PAULA 
CHIARADIA DOS SANTOS, para ciência de que no próximo dia 02 de JULHO de 2019, às 13:00 horas, no Átrio do Fórum do Rio de 
Janeiro, sito a Av. Erasmo Braga, nº 115, térreo, hall dos elevadores e simultaneamente no site do leiloeiro www.marioricart.lel.br, pelo 
Leiloeiro Público Oficial MARIO MILTON BITTENCOURT RICART, será apregoado e vendido, a quem maior lance oferecer acima da 
avaliação, o bem penhorado objeto da lide e caso não haja licitante, fica desde já designado o dia 09 de JULHO de 2019, no mesmo 
horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação, 
conforme prevê o Art. 891, § único do CPC e decisão de fls. 287/288 item 3.1, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 219 
- registrado no 2º RGI, matrícula nº 73.726, descrito e avaliado indiretamente às fls. 269/270: Imóvel –  Apartamento nº 402, bloco 1 da Rua 
Baronesa de Poconé, nº 152 – Lagoa – devidamente registrado, dimensionado e caracterizado no 2º Ofício de RGI, sob a matrícula nº 
73.726 e na inscrição municipal de nº 1.952.116-0 (IPTU), idade: 1994, área edificada de 94m², conforme fotocópias da Certidão que  
acompanharam o mandado e fazem partes integrantes deste laudo. Trata-se de Avaliação Indireta – Justificativa – Avaliação indireta em 
observância Aviso nº 02/2016 da CCM/VCIV, datada de 06 de abril de 2016 e Artigo 357 da Consolidação Normativa da CGJ.  Edifício – 
Prédio no alinhamento da via pública, residencial, condomínio denominado Edifício Residencial Garças da Lagoa, dispondo de recepção, 
portaria e segurança 24h, quatro elevadores, play ground, salão de festas, piscina, academia de ginástica, quadra de squash e restaurante. 
Da região – Área encontrasse servida por alguns dos melhoramentos públicos como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, comércio variado, ciclovia, serviços de transportes, como ônibus, táxis e 
aplicativos de transportes. Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, 
considerando-se a sua localização, dimensões, área construída e características, padrão do logradouro, idade, Avalio Indiretamente o 
imóvel acima descrito em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Rio de Janeiro 13/12/2018. As certidões serão lidas no ato 
do pregão, assim como informações sobre débitos etc. Conforme certidão emitida pelo 2º RGI, do imóvel inscrito na matrícula nº 73.726: 
Imóvel – Apartamento 402 do bloco 1 do edifício em construção situado na Rua Baronesa de Poconé, nº 152, com numeração suplementar 
pela mesma rua nº 231, com direito a 1(uma) vaga de garagem; AV-1 – Memorial de Incorporação; R-2 – Hipoteca; AV-3 – Cessão 
Fiduciária dos Direitos Creditórios; AV-4 – Retificação do ato R-2 ; AV-5 – Alterações ao Memorial referido no ato AV-1 ; AV-6 – Convenção 
de Condomínio; AV-7 – Vistoria; AV-8 – Construção – habite-se concedido em 24.11.93; AV-9 – Renegociação da hipoteca objeto do ato 
R-2; AV-10 – Vinculação de 1 vaga de garagem: ficando o apartamento da presente com direito a 2 (duas) vagas de garagem; AV-11 – 
Alteração de denominação social; AV-12 – Cancelamento da Cessão Fiduciária referida no ato AV-3; AV-13 – Cancelamento da Hipoteca 
objeto do ato R-2, retificada no ato AV-4 e Renegociada no ato AV-9; R-14 – Penhora do direito e ação; R-15 – Penhora 9ª Vara de Fazenda 
Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.030979-7; R-16 – Arresto; AV-17 – Cancelamento da Penhora do Direito e Ação objeto do ato R-14; 
AV-18 – Alteração à Matrícula – para constar a inscrição no FRE sob o nº 1.952.116-0, CL. 08.530-8; R-19 – Incorporação de 50% do 
imóvel; R-20 – Incorporação de 50% do imóvel; AV-21 – Alteração de Denominação Social; AV-22 – Cancelamento do Arresto objeto do ato 
R-16; AV-23 – Cancelamento da Penhora objeto do ato R-15; R-24 – Compra e Venda – Adquirente – PAULA CHIARADIA DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 11647106-1, expedida pelo IFP, em 09/11/1995, CPF nº 080.421.567-
74, residente e domiciliada nesta cidade; R-25 – Penhora – 17ª Vara Cível – processo em epígrafe. Certidão emitida em 28/05/2019. De 
acordo com Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU) em referência a inscrição nº 1.952.116-0 consta débito no valor de R$ 
31.353,58 mais acréscimos legais. Funesbom (taxa de incêndio) em referência a inscrição CBMERJ nº 1.556.301-8 consta débito no valor 
de R$ 339,06 mais acréscimos legais. Conforme decisão de fls. 287/288 item 3.3 – os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-
rogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único do CTN, cabendo ao arrematante, após a prova do depósito integral, 
diligenciar junto à rede mundial de computadores para indicação do débito exato, com o que será deferido o levantamento do valor 
respectivo. Após a prova da quitação fiscal será expedida a carta de arrematação. Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados 
neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no 
prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.marioricart.lel.br) e também solicitar 
sua habilitação para participar do leilão na modalidade online, sujeito à aprovação do leiloeiro. Todos os lances efetuados por usuário 
certificado não são passiveis de arrependimento; Conforme item 6 da decisão de fls. 287/288 - A arrematação será à vista conforme art. 
892, caput, do CPC, autorizada alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com 
a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no primeiro dia útil 
seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. Item 7 – A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, sem prejuízo da reposição dos valores empregados para a realização dos leilões. Custas de cartório de 1% até o limite 
permitido por lei. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado 
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S/A (obtida através do site www.tjrj.jus.br ou www.bb.com.br) ou através do 
escritório do leiloeiro e posteriormente enviada p/e-mail do Leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem 
como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista no prazo de 24 horas do término do Leilão, 
através de depósito bancário, DOC ou TED. A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através de e-mail ou contato 
telefônico. Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado(s) o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 
juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a novo Leilão, não 
sendo admitido participar o arrematante remisso. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, qualquer omissão 
porventura existente neste Edital. E para o conhecimento geral de todos, foi expedido este edital, que será publicado através do site de 
leilões on-line: www.marioricart.lel.br de acordo com o art. 887 § 2º do NCPC, e afixado no local de costume na forma da Lei, ficando os 
executados cientes da Hasta Pública, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta Cidade do 
Rio de Janeiro, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, Marceli da Silva Argento, Chefe de Serventia, 
matrícula nº 01-31466 o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES - Juiz de Direito.

USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S/A
CNPJ: 03.258.983/0002-30

LICENÇA AMBIENTAL
A Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A. torna público que está elabo-
rando o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Am-
biental (RIMA) do empreendimento UTE Norte Fluminense 2, localizado no 
município de Macaé – RJ, com base em Termo de Referência emitido em 29 
de maio de 2019, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
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Cerca de 10 mil aviões em 20 anos envolverão US$ 600 bi
Embraer fechou 
nesta terça-
feira dois novos 
contratos de peso 
em Paris

A Embraer Aviação Co-
mercial fechou novos con-
tratos durante a 53ª edição do 
Paris Air Show Internatio-
nal, o principal evento da in-
dústria aeronáutica mundial 
realizado na capital francesa. 
Os contratos foram firmados 
com a companhia aérea ja-
ponesa Fuji Dream Airlines 
(FDA) e a espanhola Binter, 
segundo informação confir-
mada nesta terça-feira pela 
assessoria de comunicação 
social da companhia. A fa-
bricante brasileira prevê de-
manda mundial de mercado 
de 10.550 novas aeronaves 

com até 150 assentos nos 
próximos 20 anos no valor 
de US $ 600 bilhões.

O contrato confirmado com 
a FDA envolve a entrega de 
dois jatos E175, com valor es-
timado de US$ 97,2 milhões, 
com base em preços de lista 
de 2019, e que já estava in-
cluído na carteira de pedidos 
(backlog) da Embraer do pri-
meiro trimestre como “cliente 
não divulgado”. “Estamos ex-
tremamente satisfeitos em au-
mentar continuamente nossa 
frota e nosso relacionamento 
com a Embraer”, comentou 
Yohei Suzuki, Presidente do 
Conselho de Administração e 
CEO da companhia japonesa.

A FDA opera atualmente 
14 aeronaves – três modelos 
E170 e onze jatos E175. As 
novas aeronaves permitirão 
o aumento da capacidade da 
empresa. Os E175 da FDA 
serão configurados em um 
leiaute de classe única com 
84 lugares, com entregas a 
partir de 2019. A Embraer 

entregou o primeiro E-Jet, 
um E170, para a empresa em 
2009. “Haverá um total de 
48 E-Jets voando no Japão 
até o final de 2019”, desta-
cou Cesar Pereira,dDiretor 
para Ásia-Pacífico da Em-
braer Aviação Comercial.

A FDA e a Embraer tam-
bém assinaram uma exten-
são do Programa Pool para 
cobrir a frota de E170 e 
E175, incluindo esses novos 
pedidos. O programa cobre 
substituições programadas 
e gestão de manutenção de 
mais de 300 partes impor-
tantes da aeronave. 

Segundo a Embraer, o 
E175 é o jato mais vendido 
da família de E-Jets, com 
mais de 770 pedidos de com-
panhias aéreas e empresas 
de leasing em todo o mundo. 
Desde janeiro de 2013, por 
exemplo, a Embraer vendeu 
mais de 585 modelos E175 
para companhias aéreas so-
mente na América do Nor-
te, recebendo mais de 80% 

de todas as encomendas no 
segmento de jatos de 70-76 
lugares.

Binter

Já o contrato com a com-
panhia aérea Binter, da Es-
panha, engloba a entrega de 
dois jatos E195-E2 adicio-
nais, confirmando os direi-
tos de compra do contrato 
original, firmado em 2018. A 
encomenda será incluída na 
carteira de pedidos (backlog) 
da Embraer do segundo tri-
mestre deste ano e tem valor 
de USD 141,8 milhões, com 
base na atual lista de preços 
da Embraer. A companhia 
aérea Binter celebra 30 anos 
de operações em 2019. 

A empresa está moderni-
zando a frota e dando con-
tinuidade à expansão para 
novos mercados internacio-
nais na Europa e na África. 
Segundo Martyn Holmes, 
Diretor da Embraer Avia-
ção Comercial para Euro-

pa, Rússia e Ásia Central, a 
Binter receberá seu primeiro 
jato E195-E2 no segundo se-
mestre de 2019, tornando-se 
o primeiro cliente europeu 
do maior modelo dos E-Jets 
E2.

A companhia aérea confi-
gurará as aeronaves com 132 
assentos em um confortável 
leiaute de classe única. “Es-
tamos felizes em confirmar o 
pedido firme desses dois no-
vos E195-E2 da Embraer”, 
disse Rodolfo Núñez, vice-
presidente da Binter. 

Elta

Outro compromisso da 
Embraer na capital france-
sa foi firmado com a ELTA 
Systems Ltd (ELTA), sub-
sidiária da Israel Aerospa-
ce Industries (IAI). Este é 
um Acordo de Cooperação 
Estratégica para desen-
volvimento do P600 AEW 
(Alerta Aéreo Antecipado). 
Concebido para atuar em 

um novo segmento do mer-
cado de AEW, a aeronave é 
baseada na moderna plata-
forma super midsize do jato 
executivo Embraer Praetor 
600. O sensor primário do 
P600 AEW é o radar AESA 
(Digital Active Scanned 
Array) de 4ª geração da 
IAI/ELTA com capacidade 
de IFF integrada. 

“Nessa cooperação, a Em-
braer Defensa & Segurança 
fornecerá a plataforma aérea, 
sistemas de solo, sistemas de 
comunicações e integração 
de aeronaves, enquanto a 
IAI-ELTA fornecerá o radar 
AEW, SIGINT (inteligência 
de sinais) e outros sistemas 
eletrônicos. O P600 AEW 
abrange o crescente mer-
cado para capacidade aero-
embarcadas de inteligência, 
vigilância e reconhecimento 
para países que exigem so-
luções economicamente vi-
áveis, de alto desempenho 
e flexíveis para missões de 
defesa e segurança interna. 

Chega a US$ 17 bilhões negócios firmados entre Airbus e a Boeing
O segundo dia do Pa-

ris Airshow rendeu boas 
oportunidades de negócios 
nesta terça-feira para a Air-
bus e a Boeing. As aéreas 
conseguiram mais de US$ 
17 bilhões no evento. Lem-
brando que houve queda 
nas vendas em muitas com-
panhias e a suspensão da 
aeronave mais vendida da 
Boeing.

A Airbus (AIR.PA) am-

pliou sua liderança em pe-
didos no evento com um 
acordo de US$ 6 bilhões 
nesta terça-feira para ven-
der 36 aviões à companhia 
aérea das Filipinas, Cebu 
Air, incluindo 10 aeronaves 
do novo modelo A321XLR 
de longo alcance lançado na 
segunda-feira.

Conforme apurou a Reu-
ters, a empresa europeia 
também fechou um acordo 

para vender mais 30 aviões 
A320neo para a Saudi Ara-
bian Airlines, no valor de 
US$ 3,3 bilhões a preços 
de tabela, enquanto a Ai-
rAsia (AIRA.KL), da Ma-
lásia, trocou 253 pedidos 
de A320neo para o modelo 
maior A321neo. Os termos 
financeiros do acordo com a 
AirAsia não foram divulga-
dos.

A Boeing (BA.N) con-

seguiu um impulso muito 
necessário após um início 
lento do evento na segunda-
feira, quando a Korean Air 
(003490.KS) comprometeu-
se a comprar 20 aeronaves 
787 Dreamliners da empresa 
dos Estados Unidos, por 6,3 
bilhões de dólares a preço de 
tabela. A Air Lease também 
se comprometeu a comprar 
cinco 787, valendo cerca de 
1,5 bilhão de dólares.

Apesar da recente ativi-
dade, o maior evento anual 
da indústria aeroespacial 
foi mais silencioso do que 
o normal, alimentando es-
peculações de que um boom 
de uma década poderia estar 
chegando ao fim.

Com as companhias aé-
reas lutando para lidar com 
o excesso de capacidade, al-
guns analistas alertam que a 
Airbus e a Boeing poderão 

enfrentar um número cres-
cente de cancelamentos de 
suas volumosas encomen-
das. “Embora os investido-
res tenham começado a fazer 
perguntas sobre o estado do 
ciclo ascendente, a indús-
tria aeroespacial permanece 
muito confiante no cenário 
atual do mercado”, disseram 
analistas da Vertical Resear-
ch Partners em nota.

Libra é a criptomoeda  
lançada pelo Facebook 

Libra será o nome da cripto-
moeda do Facebbok., de acordo 
com os detalhes de sua criação 
e gestão divulgados nesta terça-
feira. O projeto é capitaneado 
pela plataforma, mas também 
ganhou a participação de outras 
companhias, como Mastercard, 
Visa PayPal, eBay, Mercado-
Pago, Uber e Spotify. A libra 
estará disponível a quem tiver 
um smartphone e conectivida-
de com a internet, em todo o 
mundo. As operações poderão 
ser realizadas, segundo os res-
ponsáveis, entre consumido-
res e empresas em diferentes 
lugares do mundo.

O objetivo do Facebook e 
da rede, que ganhou o nome 
de Associação Libra, é permi-
tir operações financeiras usan-
do a internet e aplicativos di-
versos, como os da empresa (a 
rede social de mesmo nome, o 
Messenger, o Instagram e o 
WhatsApp). A expectativa é 
que a critptomoeda esteja dis-
ponível em 2020.

Alternativas

De acordo com o Face-
book, um dos propósitos é ofe-
recer alternativas desse tipo a 
quem hoje não tem conta em 
banco, cerca de 1,17 bilhão de 
pessoas, o que equivale a 31% 
da população global. No do-
cumento técnico divulgado, o 
Facebook aponta como obstá-
culo a ser superado o cenário 
de altas taxas para operações 
financeiras e empréstimos. 
A libra usará a tecnologia Blo-
ckchain, de trocas distribuídas, 
que dá suporte a outros tipos de 
criptomoeda, como o bitcoin. 
Segundo o documento técnico, 
a libra será lastreada em um 
fundo formado por ativos em 
moedas importantes e estáveis. 
O texto não detalha, porém, 
quais moedas e que tipo de ati-
vos.

“Diferentemente da maioria 
das criptomoedas, a libra é to-
talmente respaldada por uma 
reserva de ativos reais. Um 
cesto de depósitos bancários e 
títulos públicos de curto prazo 
será mantido na reserva libra 
para cada libra criada, geran-
do confiança em seu valor 
intrínseco. A reserva libra será
administrada com o objetivo 
de preservar o valor da libra ao 

longo do tempo”, explica o do-
cumento da Associação Libra.

O Facebook anunciou tam-
bém uma “carteira” para com-
prar, poupar, transacionar e gas-
tar a libra, de nome Calibra. Por 
meio da aplicação, será possível 
enviar libras a outros contatos 
que o usuário possui na rede so-
cial. No futuro, a expectativa da 
companhia é possibilitar outras 
operações, como o pagamen-
to de contas e a realização de 
compras.

Expectativas

Na avaliação do professor 
de economia da Universidade 
de Brasília (UnB) e autor de 
tese sobre o tema Edemilson 
Paraná, o arranjo construído 
pelo Facebook em parceria 
com grandes operadoras do 
mercado financeiro (como 
Visa, Mastercard e PayPal) 
traz uma solução mais está-
vel e previsível, mitigando 
um dos principais problemas 
das criptomoedas, a falta de 
confiança de consumidores e 
instituições financeiras.

Com a aposta em uma 
moeda própria, diz o pro-
fessor, o Facebook foi além 
de apenas oferecer um meio 
de pagamento digital (como 
o próprio PayPal ou servi-
ços de concorrentes, como o 
Google Pay). Isso pode su-
gerir um movimento de bus-
ca por mais autonomia em 
relação a bancos e a estados. 

Desafios

Edemilson Paraná destaca 
que ainda é cedo para prog-
nósticos, já que o sucesso da 
empreitada depende de uma 
série de fatores. O primeiro é o 
poder e a atuação dos estados 
na definição das regras para os 
sistemas financeiros nacionais e 
internacional. Para operar junto 
a consumidores e empresas, a 
nova moeda precisa estar ade-
rente às normas de cada sistema 
monetário nacional (com seus 
ministérios da Fazenda, bancos 
centrais e outras instituições). 
Outro desafio é a capacida-
de de adoção pelas pessoas. 
O Facebook tem mais de 2,3 
bilhões de usuários em todo o 
mundo, o que é uma base bas-
tante representativa. 




