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O incrível juiz que encolheu
Moro nega crime; nos 
EUA, juízes foram 
demitidos em casos 
similares

O depoimento do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, mante-
ve o clima de Fla x Flu que se vê 
nos últimos dias: quem acusa Moro 
é a favor da corrupção, e quem de-
fende, é contra o Estado de Direito.

Moro manteve a postura que tem 
expressado em entrevistas a jor-
nais e até a programa de auditório: 
não vê nenhuma irregularidade nas 
conversas publicadas pelo site The 
Intercept Brasil. O ministro admitiu 
que pode deixar o cargo: “Não te-
nho apego ao cargo em si. Apresen-
te tudo e, se houver alguma irregu-
laridade, eu saio. Mas não houve, 
eu sempre agi dentro da lei”, asse-
gurou aos senadores.

A tese de Moro, porém, mudou 
em relação aos primeiros dias. 
Logo após as denúncias, o ministro 

reconheceu que as mensagens eram 
verídicas, mas não tinham nada de 
mais. Depois, alterou o discurso: 
culpou hackers e ventilou que os 
textos poderiam ter sido alterados, 
alegando que não se lembra exa-
tamente dos diálogos. O ministro 
citou, dez vezes, o blogueiro Mat-
thew Stephenson, do The Global 
Anticorruption, que escreveu o 
post “O incrível escândalo que en-
colheu”.

A avaliação do ministro não é 
referendada no meio jurídico. O 
ministro do Supremo Gilmar Men-
des falou em crime no acerto para 
intimar uma possível testemunha. 
O jurista Wálter Maierovitch, que 
foi desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), afir-
ma que não existe ilegalidade se a 
conversa de um magistrado com as 
partes do processo for conduzida 
de forma pública. “Por mensagens 
privadas, não”.

Nos Estados Unidos, juízes fo-
ram demitidos após trocar men-
sagens privadas com promotores. 
O site Conjur relata um caso, na 
Flórida, em 2007, em que a juíza 
teve que se demitir e a sentença foi 
anulada, sendo realizado novo jul-
gamento.

Marcelo Camargo/ABr

País ainda tem 11 
milhões de analfabetos

Decisão do Fed leva Ibovespa a 
fechar acima dos 100 mil pontos

A decisão do Federal Reserve 
– Fed, o Banco Central dos Esta-
dos Unidos – de manter os juros da 
maior economia do planeta entre 
2,25% e 2,5% ao ano, causou eu-
foria no mercado financeiro nesta 
quarta-feira. A Bolsa de Valores 
rompeu a barreira dos 100 mil pon-
tos e o dólar fechou no menor valor 
em dois meses. O índice Ibovespa, 
da B3 (Bolsa de Valores de São 
Paulo), encerrou o dia com alta de 
0,9%, aos 100.303 pontos. Este é o 
maior nível da história.

Justificando o otimismo, o Fed 
ainda indicou que pode cortar a 
taxa ainda este ano. Juros mais 
baixos em economias avançadas 
aumentam o fluxo de capitais para 

países emergentes, como o Brasil, 
pressionando para baixo a cotação 
do dólar e estimulando investimen-
tos no mercado de ações.

Contudo, o recorde alcançado 
nesta quarta é apenas uma marca 
nominal. O recorde real ainda está 
longe de ser alcançado. Isso por 
que a pontuação considera o va-
lor atual das empresas listadas na 
bolsa. E a marca alcançada nesta 
sexta-feira não considera a inflação 
acumulada no período.

Dessa forma, o recorde real da 
bolsa brasileira ainda é de maio 
de 2008, durante o segundo Go-
verno Lula, quando o índice atin-
giu 73.516,80 pontos em meio aos 
bons resultados da economia brasi-

leira, da descoberta do pré-sal e do 
bom ambiente externo.

Desde o final da década passada, 
a inflação acumulada até maio des-
te ano, medida pelo IPCA (Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo) 
foi de 87%, segundo dados do Ban-
co Central. Isso faz com que, para 
que o recorde real seja batido, o 
índice precisa passar de 137.470 
pontos, de acordo o cálculo feito 
por uma empresa de informações 
financeiras, a pedido do site UOL.

No mercado de câmbio, o dólar 
comercial caiu 0,25% e foi vendido 
a R$ 3,85. Em queda pelo segundo 
dia seguido, a divisa chegou ao no 
menor valor desde 10 de abril (R$ 
3,824).

Copom diz que só baixa juros
com reforma da Previdência

Pela décima vez seguida, o 
Banco Central (BC) não alterou 
os juros básicos da economia. Por 
unanimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) manteve a taxa 
Selic em 6,5% ao ano. A decisão 
era esperada pelos analistas finan-
ceiros.

Com a decisão desta quarta-fei-
ra, a Selic continua no menor nível 
desde o início da série histórica 
do Banco Central, em 1986. Em 
comunicado, o Copom informou 
que está monitorando a economia 
brasileira. A nota diz que o Banco 
Central só deve voltar a reduzir os 
juros após o avanço ou a aprovação 
de reformas que reduzam os gastos 
públicos, como a da Previdência. 

Na avaliação da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), o 
BC só poderá reduzir a Selic após 
a aprovação da reforma da Previ-
dência na Câmara dos Deputados. 

Para a entidade, porém, existe um 
ambiente favorável à redução dos 
juros porque a inflação continua 
abaixo da meta e porque a econo-
mia segue com crescimento baixo. 

Já a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) 
se posicionou argumentando que 
havia condições para uma redução 
da taxa, com objetivo de estimular 
o quadro econômico. “A economia 
brasileira segue com elevada ocio-
sidade nos fatores de produção e, 
com isso, a atividade econômica 
segue abaixo do seu potencial, sem 
pressionar a inflação e suas expecta-
tivas. Nesse cenário, e diante das su-
cessivas reduções das expectativas 
de crescimento para o ano, a Firjan 
entende que havia espaço para o Co-
pom reduzir a taxa básica de juros, 
estimulando a atividade econômica 
sem comprometer a meta de infla-
ção”, sustentou a entidade.

Pela primeira vez, o Bra-
sil está na lista dos dez 
piores países do mundo 

para os trabalhadores, de acor-
do com o Índice Global de Di-
reitos da Confederação Sindical 
Internacional (CSI), divulgado 
nesta quarta-feira, durante a 
108ª Conferência Internacional 
do Trabalho da OIT, que ocorre 
em Genebra, na Suíça. O Índice 
Global de Direitos 2019 classi-
ficou 145 países de acordo com 
97 indicadores reconhecidos in-
ternacionalmente. Esses indica-
dores apontam em quais países 
os trabalhadores estão menos 
protegidos tanto no que diz res-
peito à legislação quanto à prá-
tica sindical. Segundo o índice, 
Arábia Saudita, Argélia, Ban-
gladesh, Brasil, Colômbia, Fili-
pinas, Guatemala, Cazaquistão, 
Turquia e Zimbábue são os dez 
piores países do mundo para os 
trabalhadores.

O analfabetismo no Brasil caiu 
entre 2016 e 2018. Na faixa entre 
15 anos ou mais, passou de 7,2% 
em 2016 para 6,8% em 2018. No 
ano passado, eram 11,3 milhões de 
pessoas nesta condição.

Na comparação com 2017, a que-
da de 0,1 ponto percentual corres-
ponde a menos 121 mil analfabetos 
entre os dois anos. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
Educação 2018 (Pnad Educação), 
divulgada nesta quarta-feira, no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, 
o analfabetismo no Brasil está dire-
tamente associado à idade. Quanto 
mais velho o grupo populacional, 
maior a proporção de analfabetos.

Nas pessoas de 60 anos ou mais, 
a taxa declinou de 20,4% para 
18,6%, o mais alto percentual entre 
as faixas de idade. A taxa de 2018 

equivale a quase 6 milhões de anal-
fabetos nessa faixa.

O percentual de mulheres é 
maior (19,1%) que o dos homens 
(18%), mas quando a análise é en-
tre 15 ou mais anos, as mulheres 
têm taxa menor (6,6%) do que os 
homens (7%). Segundo o IBGE, 
entre os mais velhos, o analfabe-
tismo, em grande parte, ocorre por 
questões demográficas, como o en-
velhecimento da população.

Apesar da queda no analfabe-
tismo, o Brasil pode não cumprir a 
meta de erradicação em 2024 para a 
faixa de 15 anos ou mais. Segundo 
a analista da Coordenação de Tra-
balho e Rendimento do IBGE (Co-
ren), Marina Aguas, a queda verifi-
cada entre 2016 e 2018 é significa-
tiva em termos estatísticos, mas até 
2024 muita coisa pode acontecer.

“Tem uma meta intermediária 
que foi de 2015, que era do analfa-
betismo ser de 6,5%. Página 3
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Enquanto nossas crianças e jovens 
acessam conteúdo digital 24 horas por 
dia, utilizam tecnologia com maior 
simplicidade e precisam de orientação 
para dar significado ao seu aprendiza-
do, temos desperdiçado os últimos anos 
discutindo constantemente uma propos-
ta de modelo educacional contextuali-
zado, significativo, com metodologias 
adequadas a aprendizado em grupo, in-
dividual e aplicado.

No entanto, o foco está, mais uma vez, 
errado. O passado nos transformou em 
educadores conteudistas, o presente se 
propõe a nos transformar em educadores 
de metodologia, e o futuro tende a nos 
propor sermos educadores de recursos 
tecnológicos.

Em nenhum destes tempos atentamos 
ao quê deveria tomar a nossa atenção, 
para quem e quais as características 
deste quem. Em um processo de comu-
nicação, antes de escolhermos o meio, a 
forma de transmitir, o protocolo ensina 
que devemos entender quem é o recep-
tor e quais as suas características. De 
que adianta escrever a mensagem, se o 
receptor não sabe ler? De que adianta 
gravar um áudio para alguém que não 
ouve ou que não conhece a sua lingua-
gem?

Assim, desenvolver um sistema de en-
sino sem ter como elemento principal o 
aluno e as suas características é elaborar 
um projeto fadado ao insucesso da eva-
são, da falta de motivação e do desinte-
resse! Em um momento histórico da civi-
lização mundial, onde as transformações 

sociais, tecnológicas, de perfil de cidadão 
ocorrem tão rapidamente, não é saudá-
vel pensar em um modelo de ensino com 
qualquer denominação como presencial, 
EaD ou híbrido sem que se defina, verda-
deiramente, o perfil do estudante que será 
atendido.

Uma discussão que traz somente va-
riáveis de custo, de tecnologias, de me-
todologias e deixa de lado o perfil do 
estudante e suas principais caracterís-
ticas de aprendizado não vai levar ao 
objetivo do aprendizado significativo, 
que se acumula, que se impregna no ser 
e serve de alicerce para novos aprendi-
zados.

A discussão proposta atualmente é 
uma vez mais muito superficial, pre-
ocupada com os efeitos decorrentes 
de uma nova realidade econômica, 
enquanto os padrões e patamares de 
discussão não se aprofundam a pon-
to de avaliar como as gerações são 
diferentes entre si e, cada vez mais 
rapidamente, apresentam diferenças 
significativas de perfis, na sua forma 
de se relacionar com tecnologias, que 
envolvem a Educação à Distância e 
como aprendem efetivamente.

Nos últimos 80 anos, desde 1940 até 
os dias de hoje temos, ao menos, cin-
co gerações identificadas neste perío-
do, desde os chamados baby boomers,
nascidos após a II Guerra Mundial até 
a metade da década de 1960, até o que 
chama de geração Alpha, os nascidos 
após 2010, passando pelas gerações X 
(nascidos de 1960 até 1980) Y (nasci-
dos 1980 até 1995) e Z (nascidos 1996 
e 2010).

Por isso, a discussão de modelos edu-
cacionais a partir do conteúdo, a partir da 
modalidade de ensino, a partir dos recur-
sos tecnológicos se esvai, pois não consi-
dera os diversos modelos de pensamento, 
de organização mental das gerações para 
as quais estes sistemas e modelos educa-
cionais deveriam ter sido pensados. Os 
modelos de aprendizagem e as realidades 
das gerações nos aspectos emocionais e 
intelectuais deveriam ser os primeiros 
fatores de decisão nas escolhas das me-
todologias que compõem os projetos pe-
dagógicos.

Os indicadores de evasão dos cur-
sos de graduação à distância mostram 
que o caminho escolhido ainda está 
longe de ser o correto, e a falta de dis-
cussão científica, pedagógica, neuro-
lógica do aprendizado indica que es-
tamos longe de atingir uma proposta 
que identifique o perfil do aluno e se 
adéquem às reais necessidades e dese-
jos de cada grupo.

q  Cesar Silva
Presidente da Fundação FAT.
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O futuro tende a nos 
propor sermos educadores 
de recursos tecnológicos

A prova contundente da falcatrua ‘pública’ Swing, uma reflexão 
sobre amor, casamento  
e sexualidade

O swing é uma daquelas práticas sociais que muita 
gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é 
ou como funciona. Há, ainda, aqueles que só conhecem 
o estilo musical dançante que estourou nos Estados Uni-
dos na década de 30. E como toda prática relativamente 
obscura, é rodeada de representações e mistérios.

Em se tratando de sexo, essas representações muitas 
vezes assumem o caráter de preconceito ou aversão, 
fazendo com que o swing seja facilmente imaginado 
como uma orgia em que a desordem e a falta de respeito 
são os personagens principais.

Inspirada nesse tema, a pesquisadora Maria Silva e 
Silvério acaba de escrever o livro Swing, eu, tu...eles,
pela Editora Chiado, lançado, simultaneamente, em 
Portugal, Brasil, Angola e Cabo Verde. Nele, a antropó-
loga, jornalista e especialista em questões de gênero, se-
xualidade e relações conjugais diz que a troca de casais 
é ponto de partida para uma reflexão sobre amor, casa-
mento, sexualidade e relações de gênero nas sociedades 
ocidentais contemporâneas.

Os altos índices de divórcio, as relações de curta du-
ração, os recasamentos e vários outros fatores fazem 
com que muitas pessoas, segundo a autora, tenham a 
sensação de fracasso no âmbito afetivo-sexual. O que 
ela na realidade deseja é pesquisar onde está o problema 
para todas essas situações.

Em 275 páginas, o livro, na realidade fruto da sua 
tese de doutorado, defendida no Instituto Universitário 
de Lisboa em dezembro do ano passado, narra, por meio 
de sua autora, que, para entender qualquer fenômeno, é 
preciso compreender as suas raízes, motivações, influ-
ências e consequências.

Esse livro analisa uma série de transformações socio-
culturais ocorridas nos últimos séculos que estão dire-
tamente relacionadas à maneira atual de vivenciarmos 
à sexualidade, às relações amorosas e de gênero. Esses 
temas pertencem a universos que abalam profundamen-
te algumas estruturas sociais e, por isso, estão rodeados 
de tabus e preconceitos.

O casamento nas sociedades ocidentais é normatiza-
do pelos valores de indissolubilidade, heterossexuali-
dade e monogamia. Todavia, a indissolubilidade já foi 
definitivamente transposta com as leis do divórcio. A 
heterossexualidade está gradativamente sendo ultrapas-
sada com a legalização do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. A monogamia permanece, portanto, ainda 
de acordo com a escritora, como o único valor sólido da 
união conjugal.

Para Maria Silvério, falar de swing, não é falar de 
promiscuidade, embora essa seja a ideia de muita gente. 
O swing possibilita reflexões sobre valores, comporta-
mentos e modelos conjugais, sexuais e de gênero predo-
minantes há séculos, mas, atualmente, em crise profun-
da. Estudos feitos pela autora mostram que os swingers
são majoritariamente membros das classes média e 
média-alta, com elevador nível de instrução, como mé-
dicos, advogados, jornalistas, artistas, empresários e 
professores, com posições profissionais estáveis ou em 
cargos de gerência.

Essa obra é o resultado de dois anos e meio de pesqui-
sa bibliográfica sobre os temas nele abordados, traba-
lhos de campo realizados em clubes de swing e entrevis-
tas com seis casais portugueses adeptos de tais práticas. 
Foram, ao todo, visitadas 14 festas swingers em uma 
sauna em Lisboa, em um clube aqui, no Rio de Janeiro, 
e um clube na região da capital portuguesa.

Nessa pesquisa de campo, foi dada preferência a ca-
sais mais velhos que estão juntos há vários anos e, por-
tanto, vivenciaram um longo período de conjugalidade 
monogâmica antes de entrar para o swing. Foram esco-
lhidos dois casais mais jovens de forma a propiciar uma 
reflexão acerca de diferenças e semelhanças nos valo-
res e expectativas conjugais, sexuais e papéis de gênero 
conforme diferentes gerações.

Esse livro é pioneiro em Portugal e no Brasil por re-
fletir sobre a experiência e o discurso de casais swingers 
com base em diferentes teorias. Não é uma obra defensora 
deste ou daquele estilo de vida. Trata-se de um trabalho de 
investigação aprofundado que tenta demonstrar perspecti-
vas variadas e fenômenos socioculturais que influenciam 
diretamente a maneira de homens e mulheres lidarem com 
aspectos fundamentais da vida. No fim, cabe ao leitor per-
ceber por que se comporta, pensa e age de uma determina-
da maneira de não de outras...

q  Paulo Alonso
Jornalista e chanceler da Universidade Santa Úrsula.

Ensino universitário e mercado de trabalho: ‘mind the gap’

Foco no aluno, não no conteúdo, na metodologia e na tecnologia!

Na minha ignorância, nem precisa-
va das denúncias do The Intercept, já 
intuía – ou percebia – as intenções do 
jogo de cena. Não é “a roubalheira do 
petê”, pois roubalheira é a rotina dos 
poderes públicos, de grana, de direitos 
constitucionais, de cidadania, de huma-
nidade.

É, sim, o investimento em educa-
ção – ainda que insuficiente diante das 
necessidades do povo brasileiro – a en-
trada de periféricos, negros, pobres, nas 
academias, o aparecimento das classes 
roubadas, excluídas, escravizadas, em ae-
roportos e outros lugares “reservados” às 
minorias privilegiadas.

O sistema escravista, exploratório, que 
se vale da ignorância e da desinformação 
pra se manter, tremeu de medo e ódio, 

sentindo a ameaça à estrutura antissocial 
e desumana que vigora e submete toda a 
sociedade.

Não há surpresa, pra mim, há só o apa-
recimento de provas do que já se demons-
tra nas suas consequências. As máfias se 
denunciam na própria realidade, miséria, 
ignorância, exploração, exclusão, desin-
formação são as provas de que os poderes 
públicos são mentirosos, mafiosos, con-
trolados pelos verdadeiros poderes que 
atuam no escuro, nos bastidores – para-
sitas sociais podres de ricos, banqueiros 
e mega empresários que, indiferentes ao 
sofrimento que causam em milhões de 
pessoas, fazem de tudo pra manter e, se 
possível, acentuar as condições de desu-
manidade social em que vivemos.

Gente como lixo, ignorância, deses-

colaridade, a perversidade dos chamados 
“serviços públicos” ligados à maioria são 
a prova contundente da falcatrua “públi-
ca”, da farsa de uma democracia mam-
bembe que passa longe de ser uma demo-
cracia de verdade.

O ser humano não está no centro de 
importância da sociedade que se afirma 
humana – mais uma mentira. O centro de 
importância é definido pelo punhado de 
vampiros sociais – o patrimônio, o inte-
resse banqueiro e mega empresarial. Em 
nome dos psicopáticos poderosos, muito 
acima do teatro de marionetes da fraude 
“política” cotidiana.

q  Eduardo Marinho
Artista de rua e escritor, mantém o site 

observareabsorver.info

Enquanto os investimentos nas univer-
sidades seguem no cerne de um debate 
nacional acalorado, há outro debate ocul-
to no RH das empresas: as universidades 
estão, de fato, preparando alunos para en-
trarem no mercado de trabalho?

Com a expansão do ensino superior 
acelerada pelo ensino a distância, ter um 
diploma não é mais algo exclusivo de 
uma pequena elite intelectual. Muito me-
nos é suficiente para garantir uma vaga 
de trabalho. Para piorar a situação para 
os estudantes, o conteúdo ensinado está 
cada vez mais distante das necessidades 
dos empregadores.

O grande impasse contemporâneo das 
organizações é o delay entre ensino uni-
versitário e mercado. Isso porque a aca-
demia continua ensinando a mesma grade 
curricular há décadas, sem atentar a uma 
série de mudanças introduzidas principal-
mente pelas novas tecnologias.

Por exemplo, ainda há cursos de Peda-
gogia sem Ensino a Distância na grade, 
e faculdades de Marketing com pouquís-
sima matéria sobre Marketing Digital. 

Há cursos de Tecnologia que não falam 
de robótica, inteligência artificial, blo-
ckchain ou mobile. Como as universida-
des pretendem formar protagonistas em 
um mundo cada vez mais digital se conti-
nuam com o pensamento analógico?

Para reduzir a lacuna, a solução tem 
sido o aumento de investimentos na edu-
cação corporativa. Apesar de não ser um 
conceito novo, a tendência para os pró-
ximos anos é que se torne indispensável 
turbinar colaboradores para acompanha-
rem as transformações que se multipli-
cam em todos os setores. 

Nesse mundo cada vez mais digital, as 
empresas não estão investindo apenas em 
conhecimentos técnicos. Cresce a procu-
ra por temas como inteligência emocio-
nal, empatia, gestão de tempo e feedback.
Em tempos em que as máquinas estão em 
alta, o desafio tornou-se como lidar com 
humanos. Tudo mudou. E, há muito, o 
ensino formal não vem dando conta de 
preparar para este novo cenário.

Buscando preencher o gap, a LEO 
Learning Brasil vem desenvolvendo trei-

namentos cada vez mais direcionados às 
necessidades das empresas através de me-
todologias inovadoras, usando, por exem-
plo, games, realidade virtual, realidade 
aumentada, webséries, vídeos interativos 
e metodologias ativas. As novas fórmu-
las e já aperfeiçoaram times de empresas 
como Coca Cola, Itaú, Amil, Raízen, Tim 
e Natura. Os resultados são evidentes.

O fato é que a guinada nos formatos 
é fundamental para o aquecimento da 
economia e do fortalecimento do Brasil 
como player no cenário global. Profissões 
tradicionais como advogados, engenhei-
ros, médicos, pilotos, professores etc. es-
tão se transformando radicalmente com 
a introdução da inteligência artificial. Se 
continuarmos ensinando das mesmas ma-
neiras do passado, teremos uma dificul-
dade muito grande em nos manter com-
petitivos como país, e os brasileiros terão 
mais dificuldades em conseguir emprego 
no futuro. É hora de mudar.

q  Richard Vasconcelos
CEO da LEO Learning Brasil.
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Criminalidade no Rio de Janeiro
Ao realizar uma profunda reflexão a respeito da múltipla 

criminalidade que assola o Estado do Rio de Janeiro e de suas 
desastrosas consequências sociais, deparei-me com uma con-
clusão comum relacionada à causa de suas inúmeras variantes: 
a criminalidade no Rio de Janeiro é cultural e tem origem na 
educação familiar. Por este aspecto é possível entender que 
uma mudança comportamental da população do Estado do 
Rio de Janeiro é urgentemente necessária para o futuro. Uma 
mentalidade ética deve ser inserida no cerne populacional do 
estado através de algum mecanismo aplicável continuado, 
amplo e irrestrito para que as novas gerações adquiram um 
caráter aceitável para a vivência em sociedade, pautada no 
respeito à vida e na obediência às leis do país, um trabalho 
a longo prazo a ser aplicado e desenvolvido efetivamente no 
núcleo familiar.

q Eraldo Martins

Cartas
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Até a Firjan, quem  
diria, criticou o Copom

Enquanto Sergio Moro se explicava em rede nacio-
nal, ou quase, o Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central prosseguia sua reunião – caixa-preta 
sobre a qual Bolsonaro não ousa cobrar transparência – 
cujo resultado deu o esperado: pela décima vez seguida, 
manteve a taxa de juros básicos da economia.

A situação está tão ruim que até mesmo a Federação 
das Indústrias do Rio (Firjan), que sempre apoiou o Co-
pom, cobrou redução dos juros. “A economia brasileira 
segue com elevada ociosidade nos fatores de produção 
e, com isso, a atividade econômica segue abaixo do seu 
potencial, sem pressionar a inflação e suas expectativas. 
Nesse cenário, e diante das sucessivas reduções das ex-
pectativas de crescimento para o ano, a Firjan entende 
que havia espaço para o Copom reduzir a taxa básica de 
juros, estimulando a atividade econômica sem comprom-
eter a meta de inflação”, escreveu a Federação.

A redução da taxa não seria suficiente para reativar a 
economia, que já mostrou nos dois últimos anos que pre-
cisa de estímulos mais eficazes para sair da depressão; 
é preciso uma ação do Estado, puxando investimentos. 
Porém, a manutenção dos juros básicos é uma sinaliza-
ção infeliz do Banco Central. Perdeu mais uma chance.

Dois em menos de 30 dias
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou 

nota em que lamenta o assassinato do jornalista Romário 
Barros, do site Lei Seca Maricá, e afirma esperar que a 
polícia esclareça rapidamente o caso. “É extremamente 
preocupante que, em menos de um mês, dois jornalistas 
tenham sido mortos na cidade de Maricá (RJ), com todos 
os indícios de que os assassinatos foram motivados pela 
atividade profissional das vítimas”, protesta a ANJ.

“A impunidade é uma das principais causas da con-
tinuidade desses crimes. O assassinato de jornalistas visa 
a intimidar o livre exercício do jornalismo, mas atinge 
também o direito dos cidadãos de serem plenamente in-
formados. Por isso, as autoridades policiais e judiciárias 
precisam cumprir seu papel com urgência e eficiência, 
em defesa de toda a sociedade”, completa a Associação.

Em 25 de maio, Robson Giorno, dono do jornal O
Maricá, foi assassinado perto de casa. A polícia suspeita 
de execução em ambos os casos. Giorno pretendia se 
candidatar à prefeitura em 2020.

Terraplanistas
O senador Flávio “Queiroz” Bolsonaro recorreu ao 

“pavão misterioso”, fake news sem pé nem cabeça que 
vem sendo propagada nas redes por bolsonaristas, para 
atacar a divulgação das comprometedoras conversas en-
tre Moro e os procuradores da Lava Jato. Sejamos com-
preensivos: o filho 02 tem motivos para abominar vaza-
mentos.

Dilema
Prossegue com Juca Kfouri o melhor resumo da tenta-

tiva de Moro em se livrar das denúncias do The Intercept 
Brasil: se os diálogos não têm nada de mais, por que as 
conversas teriam sido falsificadas?

‘Conje’
O ministro Sergio Moro iniciou seu depoimento no 

Senado tascando um “mais ou menas”. Se corrigiu em 
seguida, mas o estrago já estava feito. Talvez seja uma 
indicação de “menas” investigações sobre FH, Aécio e 
outros tucanos do listão do fim do mundo, que ficou só 
nos 30% petista.

Rápidas
A LFG, do grupo Kroton, realiza a Jornada OAB, uma 

série de eventos gratuitos e abertos ao público que acon-
tecerão do dia 22 a 28 de junho. Inscrições em lfg.com.br/
jornadaoab *** Neste sábado, das 11h às 17h, o Shopping 
Grande Rio realiza, em parceria com o Sesc RJ, uma ação 
social integrada com atividades socioeducativas, recreati-
vas e culturais, além de palestras sobre saúde.

Nas universidades públicas, 7 em 
cada 10 vieram de escolas públicas
Formados em 
instituições 
privadas ganham 
menos do aqueles 
de estatais

Cerca de 74% dos alunos 
das universidades públicas 
vieram de escolas públicas, 
em 2018. No entanto, os da-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio Con-
tínua (PNADC) do IBGE 
mostram que, entre 2017 e 
2018, não houve avanços na 
inclusão, comenta o econo-
mista Daniel Duque.

O pesquisador da área de 
Economia Aplicada do FGV 
Ibre afirma que o levanta-
mento “mostra que, ape-
sar de avanços, a educação 
superior pública brasileira 
ainda está longe de ser in-
clusiva. Há um esgotamento 
da melhora via lei de cotas e 
uma redução da presença de 
jovens de classe social mais 

baixa pleiteando uma vaga 
na universidade pública, 
devido ao mercado de tra-
balho ainda fragilizado e a 
necessidade de procurar um 
emprego”, avaliou Duque.

Cerca de 17,6% dos ho-
mens e 28,4% das mulheres 
de 15 a 29 anos não trab-
alham, nem estudavam ou 
se qualificavam. Entre as 
pessoas brancas 18,5% es-
tavam nessa situação e entre 
as pessoas pretas ou par-
das, 25,8%. Por outro lado, 
41,7% dos homens, 28,1% 
das mulheres, 36,1% das 
pessoas branca e 34,2% das 
pessoas pretas ou pardas se 
dedicavam exclusivamente 
ao trabalho.

A população brasileira 
está cada vez mais escolar-
izada. No ano passado, de 
cada 100 brasileiros adul-
tos, 17 tinham ensino supe-
rior – um aumento em rela-
ção a 2016, quando eram 
15. O principal destino 
dos alunos de nível supe-
rior ainda é a universidade 
privada.

Sobre o impacto da ren-

da no mercado de trabalho, 
Duque apontou que resolv-
er a questão é um dos desa-
fios do país, ao reforçar que 
há ainda muita desigual-
dade ligada à segmentação 
da educação no Brasil, e 
que parece estar piorando.

Formados em universi-
dades públicas e no ensino 
médio privado ganhavam 
cerca de 140%, em 2018, a 
mais do que aqueles que tin-
ham se formado em univer-
sidades privadas e no ensino 

médio público. Em 2016, 
essa diferença era pouco me-
nos de 114%.

“Os dados indicam que 
o mercado de trabalho tem 
aumentado sua concentra-
ção de renda em linha com 
tal segmentação. Apesar 
das cotas, ex-alunos de en-
sino médio privado ainda 
são maioria entre os que 
se formam em cursos mais 
competitivos, como Medic-
ina e Engenharia”, resumiu 
Duque.

Cai percentual de estudantes do ensino 
médio privado nas universidades públicas

Escolarização no nível superior ficou estagnada de 2016 a 2018
Houve melhora em prati-

camente todos os indicadores 
educacionais do Brasil, entre 
2016 e 2018, revela o módulo 
de Educação da Pesquisa Anu-
al por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD-Contínua) 
do IBGE. Porém, analisa o 
órgão, persistem as desigual-
dades regionais, de gênero e 
de cor e raça: mulheres per-
maneciam mais escolarizadas 
do que os homens, pessoas 
brancas tiveram indicadores 
educacionais melhores que os 
das pessoas pretas ou pardas, 
e as regiões Nordeste e Norte 
apresentaram uma taxa de 
analfabetismo bem mais alta 
e uma média de anos de es-
tudo inferior à das regiões do 
Centro-Sul do país.

O acesso à educação bási-

ca obrigatória pela Consti-
tuição cresceu de 45% para 
47,4% da população de 25 
anos ou mais. A taxa de es-
colarização de crianças de 0 
a 3 anos cresceu de 30,4% 
para 34,2%, o que equiva-
lia a 3,5 milhões de crianças 
em 2018. No grupo de 4 a 5 
anos, faixa correspondente à 
pré-escola, essa taxa foi de 
92,4% dos estudantes, to-
talizando quase 5 milhões de 
crianças na escola.

O ensino fundamental (6 
a 14 anos) e o ensino médio 
(15 a 17 anos) também avan-
çaram, com taxas de 99,3% 
e 88,2%. A escolarização 
registrou estabilidade no 
nível superior, com a taxa de 
32,7%, em 2018. Já a média 
de anos de estudo aumentou 

de 8,6 para 9,3 anos, nesse 
período, com 10,3 anos de 
estudo para as pessoas de cor 
branca e 8,4 anos para as de 
cor preta ou parda.

Baixo ensino técnico

Se o acesso à escola tem 
melhorado, permanecem os 
problemas do atraso escolar 
e da evasão, mais caracter-
ísticos do ensino médio (15 a 
17 anos), onde foi registrada, 
em 2018, taxa de frequência 
líquida de 69,3%, ou seja, 
30,7% dos alunos estavam 
atrasados ou tinham deixado 
a escola, informa o IBGE.

Com relação aos jovens 
de 15 a 29 anos, cerca de 
17,6% dos homens e 28,4% 
das mulheres não trabalham, 

nem estudavam ou se quali-
ficavam. Entre as pessoas 
brancas 18,5% estavam nes-
sa situação e entre as pessoas 
pretas ou pardas, 25,8%. Por 
outro lado, 41,7% dos ho-
mens, 28,1% das mulheres, 
36,1% das pessoas branca e 
34,2% das pessoas pretas ou 
pardas se dedicavam exclu-
sivamente ao trabalho.

Na Educação Profis-
sional, que qualifica para o 
mercado de trabalho em um 
tempo mais rápido, os per-
centuais foram baixos entre 
2016 e 2018. Por exemplo, 
dos estudantes da gradu-
ação, 8,5% frequentavam a 
graduação tecnológica, e dos 
estudantes de ensino médio, 
6,2% frequentavam o curso 
técnico de nível médio.

TRF-4 reduz pena 
de Ademir Bendine

A 8ª Turma do Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 
4ª Região, sediado em Porto 
Alegre, reduziu de 11 anos 
para 7 anos e 9 meses de 
prisão a condenação do ex-
presidente da Petrobras e 
do Banco do Brasil Aldemir 
Bendine, em um dos proces-

sos da Operação Lava Jato.
O colegiado absolveu 

Bendine do crime de lava-
gem de dinheiro, mas man-
teve a pena para corrupção 
passiva. De acordo com as 
investigações, a Odebrecht 
teria pago R$ 3 milhões em 
propina para obter benefí-
cios em uma operação de 
crédito para uma das empre-
sas do grupo, em 2015. 

Dupla jornada afeta 2 
vezes mais mulheres

Pesquisa do Boston Con-
sulting Group (BCG) mostra 
que a dupla jornada – trab-
alho e tarefas domésticas 
– afeta quase duas vezes 
mais o gênero feminino. No 
Brasil, o impacto dos com-
promissos familiares para as 
mulheres que trabalham é ai-

nda maior: elas são 2,4 vezes 
mais propensas a realizar as 
tarefas da casa que os ho-
mens na mesma condição.

O dado é do estudo Light-
ening the Mental Load that 
Holds Women Back, que en-
trevistou mais de 6.500 fun-
cionários em 14 países, entre 
eles Alemanha, Austrália, 
Brasil, China, Dinamarca, 
Espanha, EUA.
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Coleção Jane  
Salgado Martins

Sempre adotando as inovações tecnológi-
cas da melhor forma possível, Cristina Gos-
ton tem em seu website as qualificações rece-
bidas por seus clientes. Assim, outros podem 
verificar como se posiciona neste mercado 
tão concorrido, dando a seus clientes a pos-
sibilidade de externar publicamente a opinião 
que tem ao usar os serviços que oferece.

O seu próximo pregão será nesta segunda, 
terça, quarta-feira (24, 25 e 26) às 19h, com 
a exposição no primeiro dia de leilão, das 11 
às 17 horas. O catálogo está saindo do for-
no e estará online no website cristinagoston.
com.br e a visitação na Galeria Alphaville 
na Rua Pinheiro Machado, 25 lojas B e C, 
Laranjeiras.

Filatelia e numismática  
da Bolsa Filatélica

A leiloeira Julia Silva Alves da Fonseca 
fará nesta sexta-feira (21) às 17h o seu leilão 
de colecionismo, que tem a visitação neste 
mesmo dia das 8h às 17h na Rua Marino 
Nunes Vieira, 12 Várzea das Moças, Niterói 
(RJ). Depois, sobe a Serra e fará seu pregão 
online de artes e antiguidades na Rua Prefei-
to Sebastião Teixeira, 41, Teresópolis – Sa-
lão Nobre do Várzea Palace Hotel, na sexta-
feira e no sábado (21 e 22) às 19h30.

A leiloeira tem as orientações em seu 
jfleiloeira.com.br e em seu escritório na 
Avenida Rio Branco, 45, sala 1301, Centro 
(RJ). Os lotes frágeis, como vidros, porcela-
nas e similares, só serão enviados mediante 
autorização expressa do comprador.

Acervos de residências  
em Copa, Leblon e Urca

Antiguidades, artes e design são o foco 
do leilão somente online da leiloeira Andrea 
Diniz nesta segunda-feira (24) às 19h30. As 
fotos e descrição já estão no catálogo do we-
bsite andreadiniz.com.br, e a visitação será 
na sexta-feira (21) com agendamento.

Outro pregão online de Andrea Diniz será 
na terça-feira (25) às 20 horas, com visita-
ção segunda-feira (24) com agendamento 
antecipado na Rua Dezenove, 118, Iguaçu-
ana, em Nova Iguaçu (RJ). Andrea Diniz já 
tem agendado o seu pregão residencial no 
Leblon na próxima quinta-feira (27) às 19h 
somente online, com exposição quarta-feira 
(26) das 14h às 18h na Avenida Bartolomeu 
Mitre, 106, apartamento 201, Leblon (RJ). 
Além do website, o escritório da leiloeira 
na Rua Visconde de Pirajá, 318, loja 21, em 
Ipanema (RJ) disponibiliza as informações 
sobre seus leilões.

Antiguidades, artes e emoções

Miniatura de avião da FAB com  
Marcio Pinho Pereira

O ritmo dos leilões no Rio de Janeiro 
terá pequeno intervalo do feriado cristão de 
Corpus Christi, continuando os trabalhos 
dos vários leiloeiros e suas equipes logo a 
seguir, com uma variedade de opções de 
compras. A clientela de hoje em dia pode 
continuar seu feriadão e, mesmo assim, fa-
zer suas compras online tranquilamente.

Um dos leiloeiros que continua trabalhan-
do é Marcio Pinho Pereira, com seu pregão 
de artes e antiguidades nesta sexta-feira (21) 
às 18h, com a visitação no mesmo dia das 
11h às 14h na Rua Carolina Machado, 82, 
casa 04, em Cascadura.

No sábado (22) continua o trabalho de 
Marcio, com a visitação de leilão que esta-
rá aberta para clientes agendados das 11h 
às 14h, quando começa o pregão do mesmo 
dia, que continua na segunda e terça-feira 
(24 e 25) às 18h50 de forma online na Rua 
Barão de Mesquita, 148, casa, Tijuca.

Simultaneamente, sábado (22) das 10h 
às 12h, será a exposição do leilão Memo-
rabilia, Numismática, Objetos, Coleções e 
Curiosidades, com atenção aos horários do 
pregão, que no sábado (22) será às 19h, na 
segunda, terça e quarta-feira (24, 25 e 26) 
será às 14h na Rua das Palmeiras, 93, apar-

tamento 501, em Botafogo.
O fôlego de Marcio Pinho Pereira conti-

nua para o leilão Tudo Junto e Misturado, 
na quinta, sexta e sábado (27, 28 e 29) com 
pregão online sempre às 14h. A visitação po-
derá ser feita no primeiro dia de leilão, com 
agendamento prévio, das 10h às 12h na Rua 
Líbia, 166, casa 4, Vila da Penha. O website 
marciopinho.com.br já tem todos os catálo-
gos e informações de cada peça, além de seu 
escritório na Estrada dos Teixeiras, 1.107, 
Taquara, estar disponível para mais esclare-
cimentos.

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopes-

leiloeiro.com.br, www.alexandroleiloeiro.com.
br, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.
anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.
com.br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.an-
tonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.com.
br, www.brbid.com, www.carlucioleite.com.br, 
www.centurysarteeleiloes.com.br, www.conra-
doleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.com.
br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depau-
laonline.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.
com.br , www.ernanileiloeiro.com.br, www.
evandrocarneiroleiloes.com, www.fabianoayu-
ppleiloeiro.com.br, www.fabioleiloes.com.br, 
www.fernandopretoleiloeiro.com.br, www.gus-
tavoleiloeiro.lel.br, www.robertohaddad.com.br, 
www.jfleiloeira.com.br, www.joaoemilio.com.
br, www.rymerleiloes.com.br, www.lilileiloeira.
com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luiz-
sergiopereira.lel.br, www.machadoleiloes.com.
br, www.maiconleiloeiro.com.br, www.mar-
cellacalsleiloeira.com.br, www.marciopinho.
com.br, www.marcoscostaleiloeiro.com, www.
marioricart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.
br, www.murilochaves.com.br, www.nelsonlei-
loeiro.com.br, www.niltondanni.lel.br, www.
paivaribeiroleiloes.com.br, www.portellaleiloes.
com.br, http://paulobotelholeiloeiro.lel.br, www.
paulocade.com.br, www.pedroalmeidaleiloei-
ro.com.br, www.raulbarbosa.lel.br, www.rjlei-
loes.com.br, www.rodrigoadrianoleiloes.com.
br, www.rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.
rioleiloes.com.br, www.rogeriomenezes.com.br, 
www.schulmannleiloes.com.br, www.sergiore-
presasleiloes.com.br, http://leiloeirasilvani.com.
br, www.sold.com.br, www.superbid.net, www.
tavaresleiloes.com.br, linkedin.com/in/thais-
alexandre-388514123 , www.thaisqueirozleilo-
eira.com.br, www.valdirteixeiraleiloeiro.com.br, 
www.valmirmatos.lel.br, www.leiloesjudiciais.
com.br, www.zukerman.com.br

Filatelia com Julia Fonseca

Joias, colecionismo  
e antiguidades

Segunda-feira (24) às 15h será a vez do 
pregão online de antiguidades e colecionis-
mo do leiloeiro Alberto Cristiano Ramos 
Lopes da Silva, que tem a visitação na sex-
ta-feira (21) das 10h às 17h na Estrada dos 
Bandeirantes, 13620, em Vargem Pequena 
(RJ). Os lances serão feitos na segunda-fei-
ra (24) às 15h. O leilão residencial de joias 
do século XIX, arte sacra, numismática, 
móveis, porcelanas, em lance livre será se-
gunda (24) às 20h e na terça-feira (25) será 
às 14h. A visitação estará aberta na segun-
da-feira das 12h às 13h na Rua Carvalho 
Alvim, 333 loja F, Tijuca (RJ).

Imagens sacras com Alberto Lopes

Produção de aço cai e vendas 
sobem com efeito caminhoneiro

A produção brasileira de 
aço bruto foi de 14 milhões 
de toneladas nos cinco pri-
meiros meses de 2019, o 
que representa uma queda 
de 1,5% frente ao mesmo 
período do ano anterior, in-
forma o Instituto Aço Brasil. 
A produção de laminados no 
mesmo período foi de 9,4 
milhões de toneladas, queda 
de 3,8% em relação ao acu-
mulado de 2018. A produ-
ção de semiacabados para 
vendas totalizou 3,7 milhões 
de toneladas de janeiro a 
maio de 2019, uma redução 
de 5,1% na mesma base de 
comparação.

As vendas internas subi-
ram 4,6%, para 7,4 milhões 
de toneladas, de janeiro a 
maio de 2019 quando com-
paradas com igual período 
do ano anterior. O consumo 
aparente nacional de produ-
tos siderúrgicos foi de 8,4 
milhões de toneladas no acu-
mulado até maio de 2019, o 
que representa uma expansão 
de 3,6% frente aos primeiros 
cinco meses de 2018.

O Instituto Aço Brasil 
chama atenção para o fato 
de maio do ano passado ter 
havido a greve dos caminho-
neiros, o que deprimiu a base 
de comparação de todo o ano 
de 2018. “Desta forma, as 
variações positivas das ven-
das internas e consumo apa-
rente devem ser analisadas 
tendo em vista essa distorção 
estatística.”

As importações alcança-

ram 1,1 milhão de toneladas 
no acumulado de janeiro a 
maio de 2019, uma alta de 
5,3% frente ao mesmo perí-
odo do ano anterior. Em va-
lor, as importações atingiram 
US$ 1,1 bilhão, uma queda 
de 1% no mesmo período de 
comparação.

Sobre as exportações, o 
Aço Brasil ressalta que ainda 
existem inconsistências nos 
dados da Secex do Ministé-
rio da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (Mdic), 
que poderão ser passíveis de 
revisão.

Altas em maio

Em maio de 2019, isola-
damente, a produção brasi-
leira de aço bruto foi de 2,8 
milhões de toneladas, um 
acréscimo de 2,9% frente 
ao mesmo mês de 2018. Já 
a produção de laminados foi 
de 2 milhões de toneladas, 

2,1% menor que a registrada 
em maio de 2018. A produ-
ção de semiacabados para 
vendas foi de 647 mil tonela-
das, uma retração de 18,1% 
em relação ao mesmo mês de 
2018.

As vendas internas au-
mentaram 31,3% frente a 
maio de 2018, atingindo 
1,5 milhão de toneladas. O 
consumo aparente de pro-
dutos siderúrgicos foi de 1,7 
milhão de toneladas, 28,2% 
acima do apurado no mesmo 
período de 2018. A greve dos 
caminhoneiros também afeta 
a base de comparação.

As importações de maio 
de 2019 foram de 232 mil to-
neladas e US$ 236 milhões, 
o que resulta em uma redu-
ção de 4,1% em quantum e 
um aumento de 1,3% em 
valor na comparação com o 
registrado em maio de 2018. 
Os dados também são passí-
veis de revisão.

Abinee critica revogação do 
padrão de tomada brasileiro
Segurança do 
consumidor  
está em risco.

Jair Bolsonaro já prepara 
norma para revogar o uso 
compulsório da tomada de 
três pinos. E nessa quarta-
feira, a Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee) manifestou 
queixa sobre a alteração pro-
posta pelo governo. A asso-
ciação critica a ideia dos ris-
cos de segurança decorren-
tes de eventual mudança na 
legislação que estabelece o 
terceiro pino (“fio terra”) nas 
tomadas e plugues. De acor-
do com a entidade, o retorno 
à situação anterior represen-
ta retrocesso na prevenção de 
acidentes. Além disso, a mu-
dança já foi assimilada pelo 
consumidor e uma alteração 
agora traria ônus à popula-
ção.

Para a Abinee, a atual dis-
cussão é contraproducente. 
Isto porque o principal mo-
tivo para a implantação do 
padrão brasileiro foi eliminar 
a possibilidade de choque 
elétrico com risco de morte, 
o funcionamento inseguro 
com aquecimento e risco de 
incêndio, e as perdas de ener-
gia devido a conexões inse-
guras.

“A mudança trouxe efeitos 
positivos. Entre 2000 e 2010, 
antes da adoção do padrão, a 
média anual de acidentes fa-
tais provocados por choques 
elétricos era de 1,5 mil ocor-

rências. Hoje (números de 
2018), a média é de 600 ocor-
rências anuais, uma queda de 
150%. Com a construção de 
novos edifícios com padrão 
brasileiro de plugues e toma-
das, o número de acidentes 
fatais tende a diminuir ainda 
mais”, diz a instituição.

De acordo com a asso-
ciação, o terceiro pino nas 
tomadas e nos plugues tem 
uma razão de ser, justificada 
tecnicamente, pela necessi-
dade que alguns aparelhos 
têm de conexões de aterra-
mento (o chamado “fio ter-
ra”). É o caso de refrigerado-
res, fogões, ferros de passar 
roupa, fornos de micro-on-
das, etc. A obrigatoriedade 
deve-se à exigência da Lei 
nº 11.337/2006, alterada 
pela Lei 12.119/2009, que 
determina que todas as no-
vas edificações devem pos-
suir sistema de aterramento. 
Já os aparelhos com dupla 
isolação, que não devem ter 
conexão de aterramento, são 
conectados com plugue de 
dois pinos. Entre eles, estão 
barbeadores, secadores de 

cabelo, carregadores para te-
lefone celular, etc.

Além da questão do ater-
ramento, o próprio design 
da tomada evita o choque 
elétrico. No modelo antigo 
de tomada, o choque poderia 
ocorrer em função do conta-
to acidental com o pino do 
plugue energizado. Igual-
mente, o formato da tomada 
impede que um pino do plu-
gue seja inserido e o outro 
pino energizado fique para 
fora, ocasionando, também, 
o choque elétrico.

Segundo a Abinee, é im-
portante ressaltar que hoje 
não há um padrão internacio-
nal único estabelecido como 
regra. Dessa forma, todo 
país que preza por normas 
organizadas desenvolveu 
seu próprio padrão, de acor-
do com as características de 
seus mercados. Os exemplos 
abaixo demonstram que os 
países dispõem de modelos 
diversos de tomadas de três 
pinos para proteção das pes-
soas e instalações. Hoje exis-
tem mais de 110 configura-
ções vigentes.

iFood no segmento de compras de supermercado
O iFood começa a testar 

seus serviços de entrega de 
compras de supermercado. 
O serviço, realizado em par-
ceria com a plataforma de 
compras on-line SiteMerca-
do, foi iniciado em Osasco, 
na Grande São Paulo, com 
o Castanha Supermercado 
e em Campinas, nos super-
mercados Taquaral e Gua-
rá. “Com presença do iFood 
em mais de 500 cidades e o 
uso de inteligência artificial, 

conseguimos entender perfil 
e hábitos de consumo do bra-
sileiro e identificamos que há 
uma demanda a ser atendida 
nesse segmento. Ao incluir a 
categoria ‘Mercado’ no app, 
nosso objetivo é transformar 
a jornada de compra no su-
permercado em uma experi-
ência prática e eficiente, da 
mesma forma que já ofere-
cemos no food delivery, uti-
lizando nossa expertise em 
tecnologia”, explica Marcio 

Noguchi, head de Novos Ne-
gócios do iFood.

Além da demanda do con-
sumidor, a criação da catego-
ria ‘Mercado’ no app faz par-
te da estratégia de crescimen-
to da empresa, que consegui-
rá ampliar sua participação 
no segmento gerando novas 
oportunidades de consumo. 
Após o período de testes, o 
iFood se prepara para expan-
dir sua atuação em São Paulo 
nas próximas semanas.
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Sustentabilidade no mercado segurador
Deixa de ser uma 
estratégica apenas 
de marketing e 
passa a ser uma 
estratégia de gestão

O conceito de sustentabi-
lidade abrange diversas con-
cepções que se resumem em 
um equilíbrio entre ganhos 
econômicos, retorno social e 
preservação ambiental e, no 
mercado segurador, remete 
a própria origem do seguro. 
A ideia de garantir a estabili-
dade econômica de um indi-
víduo ou empresa a partir da 
transferência de riscos para 
uma seguradora é apropria-
da para entender como es-
sas companhias contribuem 
positivamente para a saúde 
financeira da sociedade.

Esse mercado possui 
grande impacto na economia 
do Brasil, apesar do ainda 
baixo índice de seguros em 
comparação com outros pa-
íses. Os valores aportados 
a economia brasileira estão 
entre bilhões de reais, seja 
no ressarcimento dos sinis-
tros ou no pagamento de 
tributos, que ultrapassou 
R$ 16 bilhões segundo o 
último reporte de sustenta-
bilidade da Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNSeg). No entanto, no 
que se refere a sustentabi-
lidade é necessário também 
pensar os aspectos sociais e 
ambientais e os impactos, 
negativos e positivos, que 
esse setor pode trazer. 

A argentina Sancor Segu-
ros fez sua adesão ao Pacto 
Global das Nações Unidas, 
que em 2015 propôs 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) a serem 
seguidos por países e em-

presas de todos os Estados 
Membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
Todas as empresas que for-
mam o Grupo Sancor Segu-
ros se somaram à essa causa. 
A partir dessa adesão ela-
boraram então o programa 
Ciudadano Sostenible, ou 
Cidadão Sustentável, como 
é chamado na unidade de ne-
gócios do Brasil.

Esse é um amplo progra-
ma que busca combinar parte 
desses Objetivos à estratégia 
de negócios da Sancor Segu-
ros. O Cidadão Sustentável 
tem como base o diálogo 
com os grupos de interesse; 
a inovação da seguradora 
para o desenvolvimento de 
produtos e serviços sustentá-
veis; o desenvolvimento de 
iniciativas de sustentabilida-
de vinculadas à prevenção, 
segurança e saúde; a geração 
de valor por meio do conhe-
cimento, fortalecendo o de-
senvolvimento científico; e 
a sistematização e medição 
do desempenho econômico, 
social e ambiental. 

“Esse programa já está es-
tabelecido nas empresas do 
Grupo na Argentina desde 
2005. No entanto, ainda se 
encontra em fase de imple-
mentação no Brasil, e nos 
demais países onde o Gru-
po atua, considerando que 
essas unidades de negócios 
formaram seus comitês lo-
cais de RSE e aderiram ao 
Pacto Global das Nações 
Unidas mais recentemente, 
em 2017”, explica o diretor 
Geral da Sancor Seguros no 
Brasil, Leandro Poretti. Ain-
da de acordo com o Diretor, 
a proposta do Cidadão Sus-
tentável está voltada a pro-
mover uma cultura da pre-
venção e bem-estar através 
de hábitos saudáveis, cons-
ciência pelo seguro, apreço 
pela sociedade e pelo meio 
ambiente.

Poretti ressalta ainda que o 
conceito de Responsabilida-
de Empresarial Social deve 
ser encarado pelas empresas 
muito além de uma visão 
restrita a grupos de interes-
se específicos. “Responder 
as necessidades do mercado 
por seguros rurais adapta-
dos as mudanças climáti-
cas não é garantir apenas a 
rentabilidade de produtores 
rurais e a sustentabilidade 
econômica dos seus negó-
cios, mas também garantir 
a segurança alimentar do 
país, proporcionando maior 
segurança econômica para 
que produtores rurais pos-
sam continuar trabalhando 
no campo mesmo após um 
sinistro”, por exemplo. 

Ainda de acordo com o 
reporte de sustentabilidade 
da CNSeg, as mudanças cli-
máticas são um dos princi-
pais pontos de preocupação 
por parte das empresas do 
setor. Sinistros ocasionados 
por eventos climáticos ex-
tremos podem atingir cada 
vez mais o campo e a cida-
de. Para isso, a seguradora 
tem investido em tecnolo-
gias preditivas para avaliar 
com grande antecedência a 
possibilidade de um sinis-
tro. A idéia é que tais in-
formações possam ser dis-
ponibilizadas futuramente 
para os seus clientes, e que 
a base de informações utili-
zada para os seguros rurais 
possa contribuir também 
para a prevenção nos segu-
ros patrimoniais. 

A empresa tem demons-
trado levar muito a sério o 
mote de consciência segu-
radora do seu programa Ci-
dadão Sustentável. O ramo 
de seguro de pessoas tem 
crescido no país, apesar da 
má perspectiva econômi-
ca para o ano de 2019, e a 
Sancor Seguros tem se des-
tacado nesse segmento com 

um crescimento de mais de 
70% no primeiro quadrimes-
tre. Nesse rol de produtos a 
empresa tem desenvolvido 
alternativas para cobrir di-
versos públicos, como é o 
caso do Família Tranquila, 
feito em parceria com uma 
cooperativa financeira, e que 
oferece aos seus cooperados 
apólices a custos reduzidos. 

Recentemente a segurado-
ra lançou seu novo Relatório 
de Sustentabilidade. “Sendo 
este o segundo Relatório de 
Sustentabilidade da nossa 
empresa, queremos também 
refletir as oportunidades que 
temos, como parte do merca-
do segurador brasileiro, de 
contribuir para os desafios 
apresentados pela Agenda 
2030 através dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável; transcendendo o 
escopo dos negócios, favo-
recendo o desenvolvimento 
das comunidades locais e 
metas globais, como o fim 
da pobreza, a promoção da 
saúde e bem-estar, educa-
ção de qualidade, ação para 
o clima, cidades sustentá-
veis e outras questões fun-
damentais para a humani-
dade”, comentou Néstor 
Abatidaga, Presidente do 
Conselho de Administra-
ção da Sancor Seguros no 
Brasil.

Esta publicação responde 
a uma nova Comunicação 
para o Progresso (COP), 
sendo parte do apoio ao Pac-
to Global das Nações Uni-
das. Também apresenta as 
questões críticas e relevantes 
para a sustentabilidade na 
Sancor Seguros no que se re-
fere aos temas considerados 
de maior importância para 
os negócios no país. O docu-
mento pode ser acessado no 
seguinte endereço: https://
digital.sancormais.com.br/
relatorio-sustentabilidade-
publico

Seguradoras devem responder às 
preocupações sobre riscos emergentes
‘Lacunas de 
cobertura’ nas 
políticas existentes 
como os crimes 
cibernéticos  

Paris – Os segurados estão 
cada vez mais preocupados 
com o fato de sua cobertura 
de seguros se tornar insu-
ficiente para riscos emer-
gentes, desde a segurança 
cibernética até ameaças am-
bientais. Isso é o que revela 
o World Insurance Report 
2019, publicado pela Cap-
gemini e Efma, ao ressaltar  
que as companhias segura-
doras estão menos prepara-
das para mudanças do que 
seus clientes, a maioria dos 
quais quer uma cobertura 
mais abrangente e dinâmica.

Ao mesmo tempo, existe 
uma oportunidade signifi-
cativa para que os players 
do setor aproveitem a tec-
nologia e as parcerias para 
superar as tendências macro 
e se tornem parceiros mais 
proativos para seus clientes. 
Entre as principais conclu-
sões do relatório destaca-se 
o fato de que as seguradoras 
têm demorado a responder 
aos riscos emergentes

Identifica cinco macro-
tendências que estão crian-
do riscos emergentes para 
os clientes de seguros e seus 
negócios: padrões ambien-
tais disruptivos, avanços 
tecnológicos, evolução das 

tendências sociais e demo-
gráficas, novas preocupa-
ções médicas e de saúde e 
mudanças no ambiente de 
negócios.

No entanto, a maioria das 
seguradoras tem demorado 
para responder a essas ten-
dências e equipar clientes 
para elas. Menos de 25% dos 
clientes empresariais (em to-
das as regiões geográficas) e 
menos de 15% dos segura-
dos pessoais sentem que têm 
cobertura suficiente para 
se proteger contra qualquer 
um dos riscos emergentes 
gerados por estas macroten-
dências. Menos de 40% das 
seguradoras de saúde e vida 
disseram ter construído um 
pipeline de novos produtos 
para cobrir os riscos emer-
gentes de forma abrangente.

Lacunas

A resposta lenta às amea-
ças emergentes criou lacunas 
significativas de cobertura 
para os clientes expostos a 
esses riscos. O relatório esti-
ma que 83% dos clientes de 
seguros pessoais têm média 
ou alta exposição a ataques 
cibernéticos e a viver mais 
do que suas poupanças, e 
apenas 3% e 5%, respectiva-
mente, são cobertos de for-
ma abrangente contra essas 
eventualidades.

Entre os clientes empre-
sariais, 81% estão expostos 
a custos crescentes de saúde 
dos funcionários, contra os 
quais apenas 17% estão bem 
cobertos; 87% estão em risco 
de ataques cibernéticos com 
menos de 18% de seguro 
abrangente; e quase 75% es-

tão ameaçados pelo aumento 
das catástrofes naturais, para 
as quais apenas 22% são efe-
tivamente cobertos.

À medida que o cená-
rio de seguros muda, os 
clientes estão mostrando 
uma maior disposição para 
mudanças do que seus pro-
vedores de seguros. Pouco 
mais da metade (55%) dos 
clientes disseram que estão 
prontos para explorar no-
vos modelos de seguro, mas 
apenas um quarto (26%) 
das seguradoras estão in-
vestindo neles. Enquanto 
37% dos clientes disseram 
estar muito dispostos a 
compartilhar dados adicio-
nais em troca de melhores 
serviços de prevenção e 
controle de risco, apenas 
27% das seguradoras têm a 
capacidade de explorar da-
dos em tempo real para fins 
de modelagem de risco.

Inovar e parceiras

Elas (as seguradoras) 
devem responder às amea-
ças emergentes e mudar as 
expectativas dos clientes, 
adotando novas tecnologias 
e parcerias. Os recursos de 
avaliação de riscos podem 
ser significativamente apri-
morados por meio da imple-
mentação de Machine Lear-
ning, Inteligência Artificial e 
analytics avançado, além de 
colaboração efetiva com In-
surTechs. O progresso nessas 
áreas tem sido heterogêneo: 
a maioria (57%) aprovei-
tou AI, Machine Learning e 
analytics avançado, mas so-
mente 29% implementaram 
automated risk assessment 

e apenas 20% de geração de 
insights em tempo real a par-
tir de dispositivos IoT.

Segundo o relatório, o 
progresso tecnológico tam-
bém precisa ser acompa-
nhado por uma mudança de 
atitudes. Quando as segura-
doras tradicionalmente se 
veem como pagadoras, elas 
precisam evoluir para as 
funções paralelas de parcei-
ro e prevencionista, traba-
lhando mais de perto com os 
clientes para mitigar os ris-
cos e fornecer serviços sob 
demanda.

“As tendências emergen-
tes de risco e as crescentes 
expectativas dos clientes es-
tão mudando drasticamente 
o panorama dos seguros, e 
os provedores precisam ser 
ágeis na forma como res-
pondem”, afirmou Anirban 
Bose, CEO da Financial 
Services na Capgemini e 
membro do Conselho Exe-
cutivo do Grupo. “Esta pes-
quisa mostra uma lacuna de 
cobertura em áreas de risco 
emergente, mas também 
destaca uma oportunidade 
importante para as segura-
doras. Aqueles que podem 
evoluir seus produtos por 
meio da tecnologia, colabo-
rar com inovadores e pensar 
em si mesmos como parcei-
ros e prevencionistas junto 
aos seus clientes, podem se 
beneficiar mais”.

“Esta pesquisa mostra 
que o futuro do seguro será 
centrado na parceria”, disse 
Vincent Bastid, Secretário 
Geral da Efma. “Os prove-
dores de seguros precisam 
colaborar com parceiros que 
oferecem altos níveis de es-

pecialização em áreas que 
vão da IA  até analytics avan-
çado. Simultaneamente, eles 
precisam se associar mais de 
perto com seus clientes para 
fornecer o serviço mais ágil 
e voltado à demanda que 
muitos estão buscando”.

Metodologia do Relatório

O World Insurance Re-
port (WIR) 2019 abrange 
todos os três segmentos ge-
rais de seguro – vida, não-
vida e seguro de saúde. O 
relatório deste ano baseia-
se em insights de pesquisa 
de duas fontes primárias – 
2019 Global Insurance Voi-
ce of the Customer Survey 
e 2019 Global Insurance 
Executive Interviews (em 
tradução livre, a Pesqui-
sa da Voz do Consumidor 
Global de Seguros 2019 e 
as Entrevistas com Execu-
tivos Globais de Seguros 
2019). Juntas, essas fon-
tes cobrem insights de 28 
mercados: África do Sul, 
Alemanha, Austrália, Bél-
gica, Brasil, Canadá, Chi-
na, Cingapura, Emirados 
Árabes Unidos, Espanha, 
Estados Unidos, Filipinas, 
Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Hong Kong, Ín-
dia, Itália, Japão, México, 
Noruega, Polônia, Portu-
gal, Reino Unido, Suécia, 
Suíça e Turquia. Para mais 
informações, explore o site 
do relatório em www.worl-
dinsurancereport.com.

Um dos líderes globais 
em consultoria, serviços de 
tecnologia e transformação 
digital, a Capgemini se man-
tém na vanguarda da inova-

ção, para apoiar seus clien-
tes, de maneira abrangente, 
em oportunidades de nuvem, 
tecnologias digitais e plata-
formas, que estão em cons-
tante evolução. Com base 
em nosso sólido patrimônio 
de 50 anos e no profundo 
conhecimento específico em 
indústrias, apoiamos organi-
zações na concretização de 
suas ambições de negócios, 
por meio de uma completa 
gama de serviços que co-
brem desde a estratégia até a 
operação.

A Capgemini tem a con-
vicção de que o valor da 
tecnologia para os negócios 
vem das pessoas e por meio 
delas. Somos uma empresa 
multicultural de 200 mil pro-
fissionais, distribuídos em 
mais de 40 países. Em 2018, 
o Grupo Capgemini reportou 
uma receita global de 13,2 
bilhões de euros.

Informações em https://
www.capgemini.com/br-pt/. 
People matter, results count.

Organização global sem 
fins lucrativos, criada em 
1971 por bancos e segurado-
ras, a Efma facilita o traba-
lho conjunto de tomadores 
de decisão. Ele fornece insi-
ghts de qualidade para ajudar 
os bancos e as seguradoras a 
tomar as decisões certas para 
promover a inovação e im-
pulsionar sua transformação. 
Mais de 3,3 mil marcas em 
130 países são membros da 
Efma. Possui sede em Paris e 
escritórios em Londres, Bru-
xelas, Andorra, Estocolmo, 
Bratislava, Dubai, Milão, 
Montreal, Istambul, Pequim 
e Cingapura. Saiba mais em 
www.efma.com. 

Programa de Benefícios  
em Medicamentos

O Porto Seguro Saúde, 
Odontológico e a Portomed 
contam a partir de agora com 
uma nova vantagem para 
seus clientes. É o novo Pro-
grama de descontos em me-
dicamentos e perfumaria que 
oferece a partir de 20% de 
descontos nas redes de dro-
garias parceiras pelo país.

De acordo com o geren-
te do produto Porto Seguro 
Saúde, Henrique Ramos, a 
iniciativa visa conceder ain-
da mais benefícios e bem es-
tar aos segurados. “As vanta-
gens são a partir de 20% de 
descontos em medicamentos 
gerais e podem chegar até 
70% de acordo com as ofer-
tas mensais das redes parcei-
ras. Medicamentos genéricos 
tarjados tem descontos a 
partir de 30%. Além disso, o 
programa contempla descon-
tos em produtos de perfuma-
ria, itens de higiene pessoal e 
beleza”, explica.

Gerente do Porto Seguro 
Odontológico, Sandra Ossent 
destaca a importância da ini-
ciativa. “O programa contri-

bui muito, não somente com 
relação aos descontos para os 
segurados, mas também com a 
ampliação da possibilidade de 
um atendimento mais assertivo. 
Com o benefício, os clientes po-
dem garantir seus medicamen-
tos com preços mais acessíveis 
e contar com uma ampla rede de 
farmácias parceiras”.

Para garantir o benefício, 
basta o cliente ir até uma 
das farmácias, consultar os 
descontos disponíveis na 
rede escolhida e apresentar 
a carteirinha de cliente Porto 
Seguro Saúde, Odontológico 
ou Portomed Operadora.

Fazem parte do Programa 
de Benefícios em Medica-
mentos as seguintes redes de 
drogarias: São Paulo, Pache-
co, Drogasil e Raia. A novi-
dade, além de beneficiar os 
clientes finais, não tem custo 
para as empresas clientes e 
contribui para uma melhor 
qualidade de vida dos fun-
cionários, além de ser um 
excelente argumento para 
Corretores no momento da 
negociação da apólice. 

Campanha do Dpvat traz histórias 
de superação de vítimas de trânsito

“A superação nos inspira”. 
Este é o mote da nova campa-
nha de mídia do Seguro Dpvat, 
que será veiculada nacional-
mente desde 14 de junho. A pro-
posta é ampliar o conhecimento 
sobre o direito ao benefício so-
cial, que protege os mais de 209 
milhões de brasileiros em casos 
de acidentes de trânsito.

Desenvolvida em parceria 
com a Agência 3, a campanha 
apresentará histórias reais de 
beneficiários do Seguro Dpvat 
que, apesar das dificuldades 
pós-acidente, seguiram em fren-
te com ajuda do seguro. Uma 
delas é a de Melina Reis, bai-
larina que voltou a dançar após 
amputação de parte da perna 
esquerda.

A dançarina foi vítima de um 
acidente de trânsito quando a 
motocicleta na qual estava foi 
fechada por um automóvel em 
um cruzamento. A batida atin-
giu diretamente sua perna, re-
sultando em uma fratura expos-
ta. Foram anos de tratamento até 
que, em 2014, o quadro se agra-
vou e Melina decidiu pela am-
putação. Para continuar a fa-
zer o que mais amava, dançar 
balé, ela contou com o apoio 
de um médico de Campinas, 
que desenvolveu a primeira 
prótese para balé do mundo. A 
história será contada em uma 
websérie de cinco capítulos, 
destacando a perseverança 
da bailarina e a importância 
do Seguro Dpvat.



n Monitor Mercantil 6 Financeiro Quinta e sexta-feira, 20 e 21 de junho de 2019

acionista.com.br
Seu Site Capital

Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas a 
R$ 52,50, com ganho de 1,65%. Dois dos três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais das Lojas Americanas cotadas a R$ 
16,20, com  ganho de 1,38%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
38,82 com ganhos de 2,72%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 34,15, 
com ganhos de 2,77%. Dois dos três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado e um, vendido

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 21,25, 
com valorização de 3,21%. Um dos três indicadores semanais 
mostra mercado comprado e dois, vendido

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 46,36, 
com desvalorização de 0,73%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

DIÁRIO

KLM estuda comprar 35  
jatos E195-E2 da Embraer

Pelo terceiro dia, a Embra-
er mostra na 53ª edição do 
Paris Air Show International 
que está obstinada em ampliar 
sua lucratividade. A fabrican-
te brasileira anunciou nesta 
quarta-feira a intenção da 
KLM Cityhopper de adquirir 
até 35 jatos E195-E2, sendo 
15 pedidos firmes com direi-
tos de compra para outras 20 
aeronaves do mesmo mode-
lo. Essa intenção, que exige 
um Contrato de Compra, tem 
um valor de US$ 2,48 bilhões 
com base nos atuais preços de 
lista da Embraer, com todos 
os direitos de compra sendo 
exercidos. O pedido será adi-
cionado à carteira de pedidos 
da Embraer assim que o con-
trato firme for concluído.

“Com uma frota de 49 
E-Jets, a KLM já é a maior 

operadora da Embraer na 
Europa e adicioná-la à fa-
mília E2 de operadores seria 
um grande voto de confiança 
em nosso atendimento pós-
venda e no programa E2. A 
aeronave usa 30% menos 
combustível por assento em 
comparação aos atuais E190 
da KLM Cityhopper., disse 
John Slattery, Presidente & 
CEO da Embraer Aviação 
Comercial.

Em 2018, a KLM operou 
mais de 300 voos por dia a 
partir do Aeroporto Schiphol 
de Amsterdã para 72 desti-
nos na Europa. Desde 2018, 
a frota da KLM Cityhopper 
é composta inteiramente por 
jatos da Embraer, incluindo 
32 E190 e 17 E175, o que 
torna a KLM a maior opera-
dora de jatos comerciais da 

Embraer na Europa.
O Presidente e CEO da 

KLM, Pieter Elbers, disse: “A 
Embraer tem sido um parcei-
ro fundamental para a KLM 
e a KLM Cityhopper nos últi-
mos dez anos. Nossos clientes 
apreciam o E190 e o E175. 
O E2 seria uma adição bem-
vinda à frota da KLM, propor-
cionando maior flexibilidade 
de capacidade e ajudando a 
reduzir custos. Além disso, 
o ecoeficiente E195-E2 tam-
bém suporta os nossos obje-
tivos de sustentabilidade com 
níveis mais baixos de ruído e 
emissões.”

A Embraer diz que o de-
sempenho econômico e am-
biental da aeronave torna o 
E195-E2 a aeronave ideal 
para o crescimento dos ne-
gócios europeus da KLM 

e o apoio à operação em 
grandes centros de conexão 
(hub-and-spoke), comple-
mentando as frotas da linha 
principal. É por isso que 
a Embraer apelidou o jato 
- The Profit Hunter.

A Embraer é fabricante e 
líder mundial de aeronaves 
comerciais com até 150 as-
sentos e possui mais de 100 
clientes em todo o mundo. 
Somente para o programa 
de E-Jets, a Embraer regis-
trou mais de 1.800 pedidos 
e 1.500 aeronaves entre-
gues. Hoje, os E-Jets estão 
voando na frota de 75 clien-
tes em 50 países. A versátil 
família de 70 a 150 assentos 
voa com companhias aéreas 
de baixo custo, bem como 
com operadoras regionais e 
tradicionais.

Província chinesa suspende  
82 minas de janeiro a maio

As autoridades da Provín-
cia de Shanxi, no norte da 
China, suspenderam ou pa-
raram com a construção de 
82 minas de carvão nos pri-
meiros cinco meses de 2019 
para intensificar o controle 
de segurança.

As minas fechadas res-
pondem por 8,3% do total na 
província rica em carvão.

Durante o período de ja-
neiro a maio, as reguladoras 
de todos os níveis em Shanxi 
realizaram 2.167 inspeções 
e descobriram 99 grandes 
riscos potenciais e mais de 
32.000 riscos gerais, segun-
do o departamento provin-
cial de gestão de emergên-
cias.

As multas impostas a es-

tas minas de carvão totaliza-
ram 60,98 milhões de yuans 
(US$ 8,83 milhões), infor-
mou a agência Xinhua.

Até o fim de maio, Shanxi 
tinha 988 minas de carvão, 
entre as quais 32,7% são re-
cém-construídas, renovadas 
e expandidas. Cerca de um 
quarto das instalações estão 
enfrentando altos riscos tais 
como explosão de gás, coli-
são por choque e mineração 
profunda.

Para melhorar sua estrutu-
ra industrial carvoeira e pro-
mover a capacidade avança-
da de produção de carvão, a 
província fechou 36 minas e 
cortou 23,3 milhões de tone-
ladas de capacidade minera-
dora em 2018.

Cade arquiva processo 
conta o Google 

O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
decidiu arquivar processo 
administrativo aberto contra 
o Google para apurar denún-
cia de que a empresa estaria 
praticando “scraping”, que 
consiste em copiar conteúdo 
concorrencialmente relevante 
de sites temáticos rivais para 
uso em seus buscadores temá-
ticos. O comunicado foi feito 
pelo Cade.

Além de decidir pelo ar-
quivamento do processo, o 
Conselho enviou documen-
tos à Superintendência-Ge-
ral para averiguar condições 
de concorrência e eventual 
abuso de posição dominante, 
por parte do Google, no mer-
cado de busca e no mercado 
verticalmente relacionado de 
notícias.

O Tribunal do Cade en-
tendeu que não há provas 
da materialidade da prática 
de exibição, pelo Google, de 
conteúdo alheio sem autori-
zação durante o período ana-
lisado, que compreende os 

anos de 2011 a 2016. Em seu 
voto, a conselheira relatora 
Polyanna Vilanova apontou 
que “não haveria racionali-
dade na suposta prática da 
conduta anticoncorrencial”.

A acusação partiu da E-
Commerce Média Group 
Informação e Tecnologia. 
Segundo a empresa, o Goo-
gle estaria “raspando” ava-
liações de produtos que 
clientes deixaram nos sites 
Buscapé e Bondfaro, de ti-
tularidade da E-Commerce, 
para exibi-las como conte-
údo do seu próprio serviço 
de comparação de preços, o 
Google Shopping.

De acordo com o voto-vista 
da conselheira Paula Azeve-
do, nenhuma outra empresa 
reclamou a exibição de avalia-
ções não autorizadas ao longo 
da investigação. “Tais fatos 
reforçam a conclusão pela au-
sência de indícios da prática 
ora investigada, motivo pelo 
qual entendo que o presente 
processo deve ser arquivado”, 
disse.

Fed mantém juros, mas avisa  
que cortes são possíveis este ano

O Federal Reserve deixou 
a taxa de juros inalterada 
nesta quarta-feira, mas sina-
lizou possíveis cortes de até 
0,5 ponto percentual durante 
o restante do ano, ao respon-
der à maior incerteza econô-
mica e à queda na inflação 
esperada. A informação é da 
Reuters. O presidente do Fed 
de St. Louis, James Bullard, 
que já havia defendido corte 
dos juros, foi o dissidente na 
decisão de política monetá-
ria desta quarta-feira.

O banco central dos Es-
tados Unidos disse que “irá 
agir de forma apropriada” 
para sustentar a expansão 
econômica conforme ela se 
aproxima da marca de 10 
anos e retirou a promessa de 
ser “paciente” ao ajustar os 
juros. Quase metade de seus 
membros mostra agora dis-
posição para reduzir os cus-
tos de empréstimos ao longo 
dos próximos seis meses.

Enquanto as novas proje-
ções econômicas mostraram 
que as visões de crescimento 
e desemprego das autoridades 
foram praticamente manti-
das, eles projetaram inflação 
de apenas 1,5% no ano, ante 
1,8% projetado em março.

Eles acreditam ainda que 
a meta de inflação de 2% 
não será alcançada no próxi-
mo ano também.

Sete dos 17 membros dis-
seram esperar que seja apro-
priado cortar os juros em 0,5 
ponto percentual até o fim 
de 2019, e um oitavo viu re-

dução de 0,25 ponto como 
apropriado.

Isso não foi suficiente 
para mudar a mediana da 
projeção de juros do Fed, 
que as autoridades estima-
ram que permanecerá na fai-
xa entre 2,25% e 2,5% pelo 
resto do ano.

Mas ainda assim represen-
ta uma significativa mudan-
ça nas visões do Fed. Parece 
que muitos, talvez a maioria, 
dos membros reduziram sua 
perspectiva para os juros em 
um ponto percentual. Ape-
nas uma autoridade continua 
a ver alta dos juros como 
provável em 2019. A taxa de 
juros de longo prazo, medida 
para a situação da economia 
no longo prazo, foi reduzida 
a 2,5%, ante 2,80%.

Junto com as mudanças 
no comunicado, as projeções 
desta quarta-feira abrem a 
porta para o banco central re-
duzir os juros no curto prazo 
se a economia enfraquecer, 
ou se as disputas comerciais 
dos EUA com a China e ou-
tros países se intensificarem.

O Fed continuou a con-
siderar o mercado de tra-
balho como “forte” e disse 
que a “expansão sustentada 
da atividade econômica” e 
eventual aumento da infla-
ção ainda são “os resultados 
mais prováveis”. A queda na 
inflação, entretanto, foi um 
golpe para o banco central, 
que espera alcançar sua meta 
em algum momento do pró-
ximo ano.
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Moeda do Facebook provoca 
reação de autoridades

A libra, moeda digital do Facebook, provocou rea-
ções dos reguladores e políticos nos EUA e na Eu-
ropa. Na França, o ministro das Finanças Bruno Le 
Maire pediu às autoridades bancárias do G7 que emi-
tam um relatório sobre o projeto assim que possível, 
pois teme que essa criptomoeda, criada em parceria 
com outras 27 empresas e instituições, se torne so-
berana. Markus Ferber, eurodeputado alemão, pede 
regras específicas, pois acha que as empresas de tec-
nologia não podem operar em um nirvana regulatório 
ao lançar moedas virtuais.

Para o senador norte-americano Josh Hawley, o Face-
book está expandindo seu monopólio. Ele ressaltou que as 
gigantes de tecnologia estão sendo investigadas no Con-
gresso dos EUA por questões antitruste. Os economistas, 
no entanto, emitem tolas opiniões do tipo: a moeda tem 
grande potencial para aumentar a acessibilidade global a 
serviços financeiros.

Roubini não acredita na moeda do Face
 O economista Nouriel Roubini nunca gostou do bit-

coin e também não acredita na criptografia da libra, 
dizendo que é apenas um nome e um motor de lucros 
para o Facebook, ressaltando que a criptomoeda da em-
presa de tecnologia foi baseada na confiança nos seus 
bilhões de usuários e projetada apenas para aumentar os 
seus lucros. A libra é um “golpe de monopólio”, decreta 
Roubini.

O professor de economia da New York University 
também alertou para os projetos ridículos do chutz-
pah (em ídiche significa audácia para o bem ou para 
o mal) do Facebook. O primeiro deles é que pretende 
usar a criptomoeda para se tornar o bano central do 
mundo. Segundo, como a libra estará ligada a uma 
cesta de moedas, isso será um risco significativo para 
usuários baseados em países com moedas relativa-
mente estáveis.

De acordo com Roubini, os potenciais usuários da libra 
dos EUA ou da UE podem ser desligados por uma cripto-
corrência que também está ligada a moedas relativamente 
instáveis de mercados emergentes. Libra gerará enormes 
receitas para o gigante da mídia social, que ganhará juros 
sobre os saldos dos usuários, investindo-os em títulos do 
tesouro. Os usuários não devem esperar ganhar juros sobre 
seus saldos, pois o Facebook Coin fará uma fortuna para 
o FB e seus investidores, ganhando juros sobre “float”, ou 
seja, os saldos dos usuários, como fundos investidos em 
títulos seguros, enquanto pagam 0% sobre os saldos dos 
tais usuários.

XP manda trocar CSN por Vale e Gerdau
A Betina Roxo, analista da XP Research, reduziu a re-

comendação para as ações da CSN de compra para neutro, 
com preço-alvo de R$ 19, mas  proporcionará ganhos de 
12%. A ação da siderúrgica foi uma das maiores alas deste 
ano, mas segundo a técnica, a ação vai ser negociada em 
patamares justos. Betina passou a recomendar as ações da 
Vale e da Gerdau para se posicionar no setor de minério 
e aço.

Só três pessoas possuem mais de US$ 100 bi
Bernard Arnault, presidente da LVMH, entrou no rank-

ing de fortunas superiores a US$ 100 bilhões, depois que 
as ações da empresa de produtos de luxo subiram quase 
3% na bolsa. Com isso, passou a fazer parte do seleto gru-
po que tem mais de US$ 100 bilhões. Segundo a relação 
dos 500 membros do índice de Bilionários da Bloomberg, 
Bill Gates, co-fundador da Microsoft, e Jeff Bezos, dono 
da Amazon, completam o grupo.

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.110.778/0001-23 - NIRE 33.3.0031345-1 JUCERJA

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS REALIZADA EM 

30 DE ABRIL DE 2019
Local e Presenças: Sede social da Companhia situada na Cidade do Estado do 
Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 3.434, Bl. 07, Sala 202 (parte), Barra da 
Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Aprovada(o)s por 
unanimidade: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (1) em relação ao 
exercício findo em 31/12/2018: (a) as contas da administração, Balanços 
Patrimoniais, bem como as demonstrações financeiras da Companhia; (b) face 
à apuração de lucro líquido de R$ 25.461.677,42: (b1) destinar o valor total ao(s) 
acionista(s) a título de dividendos, na proporção de suas participações  
no capital social; (b2) ratificar as distribuições intermediárias no valor de  
R$ 18.512.719,13 realizadas em 2018, bem como a distribuição do valor 
remanescente de R$ 6.948.958,29 até a presente data; e EM ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINARIA: (2) instrução à diretoria da Companhia para 
comparecer à AGOE das sociedades subsidiárias Oliveira Trust Servicer S.A. e 
Holding Trust S.A., bem como à diretoria desta última na AGOE das sociedades 
subsidiárias Geyve Participações e Serviços Fiduciários S.A e SRC Companhia 
Securitizadora de Créditos Financeiros, e votar no sentido de aprovar todas as 
matérias da ordem do dia; (3) Face à renúncia de membro da Diretoria, a eleição 
de 01  novo membro para a Diretoria da Companhia, sem designação específica, 
cujo mandato se estenderá até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2021, podendo 
haver reeleição, a saber: Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, brasileiro,  casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 109641316, 
CPF/MF nº 076.922.737-66, domiciliado à Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, 
Grupo 201, Barra da Tijuca. Arquivada na JUCERJA em 10/06/2019  sob o nº 
00003646128, Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível para 
consulta na sede social da Companhia.

Mina de Brucutu retomará atividades, 
suspensas após a tragédia de Brumadinho 

A mineradora Vale comu-
nicou em fato relevante nes-
ta quarta-feira que realizará 
o retorno integral das ope-
rações a úmido da mina de 
Brucutu, em Minas Gerais, 
em até 72 horas, e, como 
consequência, haverá um in-
cremento da qualidade mé-
dia do portfólio de produtos 
da mineradora. A mina de 
Brucutu e outras da Vale têm 
sido alvo de ações judiciais 
após o rompimento de uma 
barragem da companhia em 
Brumadinho (MG) em janei-
ro ter deixado centenas de 
mortos. Após a tragédia, a 
segurança das operações da 
mineradora começou a ser 
questionada.

O anúncio foi feito após 
decisão do Presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça, 
que deferiu pedido apresen-
tado pelo município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo, sus-
pendendo os efeitos da deci-
são proferida pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de Mi-
nas Gerais, em pedido limi-
nar do Ministério Público de 
Minas Gerais, que suspendia 
as atividades da barragem 
Laranjeiras.

A suspensão das opera-
ções em Laranjeiras e em 
Brucutu havia sido determi-
nada em fevereiro, depois de 
Ação Civil Pública do MP.

Brucutu é a maior mina 
da Vale em Minas Gerais, re-
presenta 9% da produção da 
empresa, com capacidade de 
30 milhões de toneladas ao 
ano, mas a falta de autoriza-
ção para as operações a úmi-
do antes da decisão anuncia-
da nesta quarta-feira vinha 
fazendo com que a unidade 
operasse com um terço da 
capacidade.

A Vale reafirma seu gui-
dance de vendas de minério 
de ferro e pelotas de 307-
332 milhões de toneladas em 
2019, anteriormente divul-
gado, e informa que a expec-
tativa atual é que as vendas 
se aproximem do centro da 
faixa.

Em maio, a Vale havia 
afirmado que o volume de 
vendas deveria ficar “entre 
o piso e o centro do inter-
valo” de suas projeções, 
em previsão que levava em 
conta uma recém-anuncia-
da decisão contra a reto-
mada da produção em Bru-
cutu, citou a Reuters em 
reportagem.

Próximos passos 

No último dia 13 de ju-
nho, o CEO da Vale, Edu-
ardo Bartolomeo, e o CFO, 
Luciano Siani, definiram as 
ações prioritárias da mine-

radora a médio prazo. Um 
relatório sobre os temas 
foi preparado pela equi-
pe da Research XP, que 
acompanhou a reunião dos 
executivos., foi divulgado 
à imprensa. Foram discu-
tidos os reparos de barra-
gens de rejeitos, provisões 
e acordos finais que devem 
ser fechados até o final de 
2019 ou em 2020, produ-
ção e estratégia comercial 
da Vale.  

De acordo com o rela-
tório, a mineradora reite-
rou seu foco em segurança 
e excelência operacional, 
disciplina de alocação de 
capital e maximização do 
valor do portfólio, entre 
outros. “Mantemos reco-
mendação de compra na 
Vale, com preço-alvo de 
R$68/ação”. 

Sobre provisões para 
barragens de rejeitos, a 
Vale publicou recente-

mente uma apresentação 
detalhando a provisão de 
US$1,9bi para as 9 barra-
gens a montante que estão 
sendo descomissionadas 
em Minas Gerais. No total, 
a companhia provisionou 
US$4,5bi em custos rela-
cionados à tragédia de Bru-
madinho, mas as provisões 
ambientais ainda não foram 
definidas. De acordo com a 
empresa, as provisões adi-
cionais devem ser graduais 
ao longo do ano e não es-
peram uma adição material 
aos US$4,5bi.

Em relação aos acordos 
finais, o relatório destaca 
que a Vale está focada em 
chegar em acordos com as 
partes afetadas pela tragé-
dia de Brumadinho e com as 
autoridades e espera assinar 
duas TACs (Termo de Ajuste 
de Conduta) - social e am-
biental - no fim de 2019 ou 
em 2020.

GPA lança plataforma digital para atacado 
O Grupo Pão de Açúcar 

(GPA) conta com uma nova 
plataforma digital para ata-
cado de entrega dedicado a 
restaurantes, bares e outros 
estabelecimentos comerciais 
de pequeno e médio portes, 
visando dobrar a base de 
clientes no segmento até o 
fim do ano, disse um execu-
tivo à Reuters.

O comércio eletrônico 
voltado para clientes corpo-
rativos, o chamado B2B, faz 
parte de uma forte investi-

da da rede varejista no seg-
mento de atacado, que atraiu 
concorrência acirrada em 
meio à fraca recuperação da 
economia brasileira da mais 
profunda recessão em déca-
das.

Controlado pelo grupo 
francês Casino, o GPA ini-
ciou as operações de atacado 
de entrega na capital paulista 
e arredores quatro anos atrás 
por meio de uma iniciativa 
batizada de ‘Aliados Mini-
mercado’.

Enquanto isso, o As-
saí, bandeira de atacarejo 
atualmente em rápida ex-
pansão, segue operando 
exclusivamente com lojas 
físicas, sem conduzir en-
tregas.

“É um modelo comple-
mentar e também inde-
pendente, com sua própria 
dinâmica comercial e de 
distribuição”, disse o geren-
te do Aliados Minimercado, 
Marcelo Rivero, em entre-
vista na terça-feira.

O GPA não informa as 
vendas de atacado dentro 
do Aliados Minimercardo, 
e Rivero não quis informar 
o valor investido na plata-
forma de comércio eletrô-
nico voltada a pequenos e 
médios comerciantes.

As ações do GPA acu-
mulam alta de cerca de 8% 
até agora em 2019, bem 
aquém do rival Carrefour 
SA, que já subiu mais de 
24% desde o começo deste 
ano.
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BB tem reserva de R$ 2 bilhões se houver perdas com Odebrecht 
Instituição só 
será afetada se 
redução da dívida 
ultrapassar 50% 
do que é devido

O presidente do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, 
afirmou que a instituição 
tem reservas suficien-
tes para absorver perdas 
com empréstimos feitos 
à Odebrecht, em recupe-
ração judicial e com dí-
vidas que ultrapassam R$ 
50 bilhões. Segundo ele, 
o banco tem empréstimos 
sem garantias no valor 
R$ 4 bilhões. Mas 50% 
desse valor está provisio-
nado, ou seja, reservado 
para possibilidade de não 
pagamento. Na terça-fei-

ra (18), a Justiça de São 
Paulo aceitou o pedido de 
recuperação judicial do 
Grupo Odebrecht.

“A exigência de provi-
são nesse caso é no mínimo 
30%. Nós temos 50%. É 
uma situação extremamen-
te tranquila”, disse Novaes 
ao deixar o Ministério da 
Economia, após reunião, na 
manhã desta quarta-feira, 
com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e o in-
dicado para a presidência 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Gusta-
vo Montezano.

O presidente do BB expli-
cou que o lucro do banco só 
será afetado negativamente 
se o abatimento da dívida 
no processo de recuperação 
judicial for superior a 50% 
da dívida. Caso o desconto 
seja inferior a 50%, aumen-
ta o lucro do banco porque 
o valor provisionado (R$ 2 

bilhões) vai para o resultado 
do balanço da instituição.

Conforme noticiou a 
agência Brasil, Novaes lem-
brou que, no caso da Oi, que 
também passou por processo 
de recuperação judicial, o 
banco aumentou a rentabi-
lidade porque estava mais 
provisionado do que o ne-
cessário.

Recuperação judicial

A holding controlado-
ra e mais 19 empresas do 
grupo Odebrecht deverão 
apresentar um plano de re-
cuperação em até 60 dias. 
Serão renegociadas dívi-
das em um total de R$ 51 
bilhões, excluindo dívidas 
entre as próprias empresas 
do grupo e que não po-
dem ser negociadas dessa 
forma, como créditos tra-
balhistas. O montante to-
tal de dívidas chega a R$ 
83,6 bilhões.

Tesouro

Questionado pelos jor-
nalistas se o Banco do 
Brasil também vai devol-
ver recursos ao Tesouro 
Nacional, como fez re-
centemente a Caixa Eco-
nômica Federal, Novaes 
disse que são situações 
diferentes. “O Banco do 
Brasil tem situação to-
talmente diferente dos 
outros bancos. Primeiro, 
que temos acionistas mi-
noritários. Agora, o mais 
importante é que os re-
cursos entraram no banco 
vinculados a emprésti-
mos rurais. [O banco] Só 
poderia devolver esses 
recursos na medida em 
que empréstimos rurais 
fossem vencendo. Tem 
toda uma cronologia que 
precisa ser respeitada”, 
observou.

Novaes disse ainda 
que o governo também 

Em 12 meses o limite de crédito foi ampliado, sem solicitação, para 38% dos usuários de cartão 
Crédito fácil 
pode ser uma 
armadilha para  
o consumidor  

Na avaliação do educa-
dor financeiro do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), José Vignoli, o cré-
dito fácil pode ser uma ar-
madilha para o consumidor, 
caso não seja utilizado de 
forma prudente e em casos 
pontuais. “Mesmo que a 
oferta seja atrativa, vale con-
siderar as condições e as re-
ais necessidades de contratar 
o crédito. O risco de receber 
uma oferta espontânea de 
ampliação de crédito é ter a
falsa impressão de que sua 
renda e seu poder de compra 
se tornaram maiores de uma 
hora para outra, levando a 
gastos que ultrapassem o li-
mite orçamentário”, obser-
vou Vignoli.

Levantamento realizado 
em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo SPC Brasil mostra 
que é comum o recebimen-
to de propostas espontâneas 
de ampliação do limite de 

crédito por parte de bancos, 
instituições financeiras e 
lojas que operam com sis-
tema próprio de crediário. A 
pesquisa foi divulgada nesta 
quarta-feira em conjunto pe-
las assessorias de imprensa 
da CNDL e da SPC Brasil.

De acordo com a pesquisa, 
nos últimos 12 meses, qua-
tro em cada dez usuários de 
cartão de crédito (38%) re-
ceberam alguma oferta de 
aumento do limite sem que 
tenham solicitado ao banco 
ou instituição financeira. O 
mesmo ocorreu com usuá-
rios de outras modalidades, 
que tiveram aumento do li-
mite de empréstimos e de 
crédito pré-aprovado (34%), 
aumento do limite de cartão 
de lojas (28%) e expansão 
do limite disponível no che-
que especial (24%).

“Entre os que receberam 
esse tipo de oferta, mais da 
metade (53%) achou a pro-
posta interessante, por con-
siderar positivo ter crédito à 
sua disposição”, mostrou a 
pesquisa. Já outros 21% con-
testaram a oferta porque não 
viam necessidade no uso. Ou-
tros 18% utilizaram o crédito 
disponível, seja por estarem 
precisando do dinheiro na-
quele momento (13%) ou até 
mesmo sem que houvesse ne-
cessidade (5%).

A pesquisa concluiu que 
o cartão foi modalidade 
que mais deixou o brasilei-
ro inadimplente. Ao serem 
abordados por bancos e fi-
nanceiras com a oferta de 
um novo cartão de crédito, 
43% dos consumidores re-
cusam a proposta de ime-
diato. Por outro lado, 44%
tendem a aceitar, desde que 
vejam necessidade em seu 
uso (31%) ou não haja co-
brança de anuidade (9%). 
Já 4% acabam aceitando o 
cartão sem qualquer tipo de 
avaliação prévia, indepen-
dentemente das condições 
ofertadas. Apenas 8% dos 
entrevistados nunca recebe-
ram esse tipo de abordagem.

De acordo com o levanta-
mento, nem sempre os entre-
vistados dão a devida aten-
ção aos contratos e cláusulas 
na hora de avaliar juros e 
tarifas de serviços financei-
ros que contratam. O desco-
nhecimento é maior no caso 
do cheque especial (38%), 
seguida do cartão de crédi-
to (20%), crediário (19%) e 
empréstimo (19%).

Fruto muitas vezes do 
descontrole das compras 
e dos valores que crescem 
com a incidência de juros 
em caso de atraso no paga-
mento da fatura, o cartão 
de crédito foi a modalidade 

que mais deixou o con-
sumidor brasileiro com o 
nome sujo nos últimos 12 
meses, com 46% de inci-
dência. O crediário fica 
em segundo lugar com 
44% de citações, acompa-
nhado do crediário (44%), 
financiamento (39%) 
e empréstimo (36%).

Atenção com facilidades

Vignoli também alerta o 
consumidor para tomar cui-
dado com as formas fáceis 
de crédito, especialmente os 
pré-aprovados, pois quanto 
mais fácil for o acesso, mais 
altos tendem a ser os juros 
cobrados nas operações. 
“Enquanto algumas linhas 
de crédito costumam envol-
ver mais burocracia e crité-
rios rígidos para aprovação, 
como é o caso de certos fi-
nanciamentos, outros são ob-
tidos com relativa facilidade, 
às vezes até mesmo sem que 
o consumidor tenha feito 
um pedido formal. O crédito 
pode auxiliar o consumidor 
em diversas situações, como 
aquisições de maior valor e 
até ocasiões emergenciais, 
desde que o pagamento seja 
feito em dia”, afirma.

O educador diz que é 
preciso entender o perfil 
de cada modalidade antes 

de sua utilização. “O pri-
meiro passo é compreender 
a finalidade dos diferentes 
tipos de crédito. O cheque 
especial só deve ser utiliza-
do esporadicamente e por 
períodos curtos de tempo, 
pois os juros são muito al-
tos. No caso do cartão de 
crédito, pagar a fatura mí-
nima e entrar no crédito ro-
tativo pode fazer com que 
a dívida cresça rapidamen-
te. Já no crediário também 
pode haver cobrança de 
juros e tarifas embutidas 
nas parcelas. Por isso, é 
importante o consumidor 

avaliar o custo final nas 
compras parceladas no cre-
diário e sua capacidade de 
pagamento”.

Metodologia

A pesquisa ouviu 805 con-
sumidores acima de 18 anos, 
de ambos os gêneros, todas 
as classes sociais e residen-
tes das 27 capitais. A mar-
gem de erro é de no máximo 
3,4 pontos percentuais para 
uma margem de confiança 
de 95%. Baixe a íntegra da 
pesquisa emhttps://www.sp-
cbrasil.org.br/pesquisas

pode escolher deixar es-
ses recursos no banco, 
para reforçar emprés-

timos para agricultura. 
“Não tem nada defini-
do”, esclareceu.

Rubem Novaes: ‘O banco tem empréstimos  
sem garantias no valor R$ 4 bilhões’

José Vignoli

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.

TERNIUM BRASIL LTDA
CNPJ: 07.005.330/0001-19 

CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
TERNIUM BRASIL LTDA torna público que recebeu do Instituto Estadual 
do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004050; Esta averbação foi emi-
tida por decisão da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, em 
sua 896ª reunião plenária e com base na Deliberação CECA nº 6.252, de 
19.2.2019, publicada no DOERJ de 25.2.2019; que altera os termos da LO 
n° IN042767; I- Alteração do objeto para: para operação portuária contem-
plando um píer com dois berços de atracação, dois guindastes para desem-
barque de carvão, coque, minério de ferro e insumos siderúrgicos diversos, 
três guindastes para o carregamento de placas de aço e coque, setor de 
empilhadeira, uma bacia de evolução com calado de -18,0m, uma ponte de 
acesso com 3,8 km, duas subestações de 138 kV, sistema para tratamento 
de água, sistema de drenagem, parte administrativa, torres de transferência, 
correias transportadoras, atividade de dragagem de manutenção e moni-
toramento da biota aquática na área de influência do terminal portuário. II-
Alteração da Condição de Validade 12.6, para: Realizar o monitoramento 
de fitoplâncton e de zooplâncton, quantitativo e qualitativo, com frequência 
bimestral e o monitoramento de bentos, com frequência semestral, nos pon-
tos já monitorados e denominados como pontos B (B1 a B4). III- Inclusão 
das seguintes Condições de Validade: 12.7, 12.8, 12.9 e 22. IV- Inclusão 
das seguintes condições de validade da Autorização Ambiental n. AA 
IN253: 23, 24, 25, 26, 27 e 28, na AVENIDA JOÃO XXIII, S/N - SANTA 
CRUZ, município RIO DE JANEIRO. Processo n° E-07/202028/2008.




