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Redução de 40% do valor do gás é ilusão

Cristino teme falta de marco regulatório

Custos e impostos 
mostram 
inconsistência de 
promessa do governo

O custo de produção do gás no 
pré-sal, estimado pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), é de 
US$ 8 por milhões de Btu. A tarifa 
de transporte é de no mínimo US$ 
1,50. As margens de distribuição 
somam US$ 2,70. Acrescidos os 
impostos, entre 9,25% e 25% do 
custo total, o preço do gás sairia 
por US$ 14,60 por milhões de Btu.

Dessa forma, a queda do preço 
do gás em 40%, como prometida 
pela equipe econômica, para US$ 
5, não passa de balela, analisa o 
economista José Carlos de Assis, 
com base em números levantados 
pela Associação dos Engenheiros 
da Petrobras (Aepet).

O valor médio praticado no Bra-
sil é superior ao de países como Ar-
gentina (US$ 4,62), Estados Uni-
dos (US$ 3,13) e União Europeia 
(US$ 6,62) em 2018.

Em debate na Câmara dos De-
putados nesta quarta-feira com 
o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, o deputado 
Leônidas Cristino (PDT-CE) dis-
se recear que o setor de gás na-
tural repita o que aconteceu com 

o ferroviário, cujo mercado foi 
liberalizado nos anos 1990, mas 
nunca se desenvolveu por falta de 
marco regulatório em lei. “Se não 
tiver o marco regulatório transpa-
rente, com a agência [reguladora] 
que cobre de perto, nada vai acon-
tecer”, disse Cristino, referindo-
se em especial à queda de preço 
projetada pelo governo.

Os deputados da Comissão de 
Minas e Energia defenderam que 
o marco regulatório do gás natu-
ral seja previsto em lei, e não em 
resolução do governo. O deputado 
Joaquim Passarinho (PSD-PA) afir-
mou, segundo a Agência Câmara, 
que “regular todo esse mercado por 
resolução pode não dar a segurança 
jurídica para quem entra”.

Juros do cartão
de crédito
disparam e 
vão a 299,8% 

Os consumidores que caíram no 
rotativo do cartão de crédito paga-
ram juros mais caros em maio. A 
taxa média do rotativo subiu 1,2 
ponto percentual em relação a abril, 
chegando a 299,8% ao ano. Os da-
dos foram divulgados nesta terça-
feira pelo Banco Central. A taxa 
média é formada com base nos da-
dos de consumidores adimplentes e 
inadimplentes.

No caso do consumidor adim-
plente, que paga pelo menos o valor 
mínimo da fatura do cartão em dia, 
a taxa chegou a 279,9% ao ano em 
maio, aumento de 1,9 ponto per-
centual em relação a abril. A taxa 
cobrada dos consumidores que não 
pagaram ou atrasaram o pagamento 
mínimo da fatura (rotativo não re-
gular) subiu 0,4 ponto percentual, 
indo para 314% ao ano.

O rotativo é o crédito tomado 
pelo consumidor quando paga me-
nos que o valor integral da fatura do 
cartão. O crédito rotativo dura 30 
dias. Após esse prazo, as institui-
ções financeiras parcelam a dívida.

O parcelamento das dívidas do 
cartão de crédito foi feito com juros 
de 174,1% ao ano em maio, alta de 
3,3 pontos percentuais em relação 
a abril.

Já a taxa de juros do cheque 
especial caiu 2,4 pontos percen-
tuais em maio, comparada a abril, 
e está em 320,9% ao ano. Mesmo 
com a queda no mês, o aumento 
no ano chegou a 8,3 pontos per-
centuais e a 9 pontos percentuais 
em 12 meses. 

Militar preso 
com cocaína 
voltaria no avião
de Bolsonaro

O presidente em exercício, ge-
neral Hamilton Mourão, afirmou 
nesta quarta-feira que o segundo-
sargento da Força Aérea Brasileira 
(FAB) Manoel Silva Rodrigues, 
preso na terça-feira no aeroporto de 
Sevilha, na Espanha, com 39 quilos 
de cocaína, embarcaria a bordo do 
avião presidencial no retorno do 
presidente Jair Bolsonaro ao Bra-
sil. “Quando tem essas viagens, vai 
uma tripulação que fica no meio do 
caminho, então quando o presidente 
voltasse agora do Japão, essa tripu-
lação iria embarcar no avião dele. 
Então seria Sevilha - Brasil”, disse.

Ainda segundo Mourão, o militar 
preso na Espanha exercia a função 
de taifeiro, com uma função seme-
lhante à de um comissário de voo. 
Para Mourão, o tráfico de drogas 
afeta toda a sociedade e que as For-
ças Armadas “não são um grupa-
mento que vieram de Marte”. “Ele 
estava trabalhando como mula. 
Uma mula qualificada, vamos colo-
car assim”, disse.

Já se sabe que o militar preso não 
passou pelo aparelho de Raio-X, de 
uso obrigatório, da Base Aérea da 
FAB em Brasília.

O escândalo repercutiu em todo 
o mundo. A edição global do jornal 
El País destacou nesta quarta-feira 
a prisão e informou que o caso fez 
Bolsonaro mudar plano de voo a 
Tóquio; escala foi mudada de Se-
vilha para Lisboa sem explicação 
oficial.

O segundo-sargento da Aero-
náutica fez ao menos 29 viagens 
no Brasil e no exterior desde 2011, 
sendo várias delas com o staff pre-
sidencial. Segundo reportagem da 
Folha de S.Paulo, ele também cum-
priu outros 14 roteiros entre 2016 e 
2018, período em que o presidente 
era Michel Temer e esteve em pelo 
menos quatro missões durante o 
governo da presidente Dilma Rous-
seff.

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, classificou, por meio 
das redes sociais, como “inacei-
tável” a apreensão de drogas em 
avião da Força Aérea Brasileira 
(FAB). Bolsonaro assinalou ter exi-
gido “investigação imediata e puni-
ção severa ao responsável pelo ma-
terial entorpecente encontrado no 
avião da FAB”. O presidente ainda 
enfatizou na mensagem: “não to-
leraremos tamanho desrespeito ao 
nosso país!” Página 3

Número de empresas em 
2017 é inferior ao de 2010

A crise iniciada em 2014 reduziu 
o total de empresas e outras orga-
nizações formais ativas no Brasil, 
que somaram 5.029.109 em 2017, 
inferior ao patamar do início da dé-
cada, quando havia 5.128.568 em-
presas e organizações. É o que re-
vela pesquisa do Cadastro Central 
de Empresas (Cempre), divulgada 
pelo IBGE.

A analista da pesquisa do Cem-
pre, Denise Guichard Freire, ob-
servou que “desde a crise de 2014, 
o país ainda não conseguiu se re-
cuperar. O Produto Interno Bruto 
cresceu 1% em 2017, mas não foi 
suficiente para recuperar as perdas 
de 2015 e 2016. É preciso ainda um 

crescimento econômico sustentado 
por algum tempo para poder recu-
perar os níveis de 2013, que teve 
mais empresas, cerca de 5,4 mi-
lhões”.

Ela avaliou que o total do pessoal 
ocupado assalariado (45.070.312) 
melhorou em 2017 em relação ao 
ano anterior (44.519.619), mas se 
apresentou menor que o de 2011 
(45.184.019). Na série histórica 
de 2007 a 2017, o maior contin-
gente de pessoal ocupado assa-
lariado foi observado em 2014 
(48.271.711).

Em relação a 2009, primeiro ano 
da análise de informações sobre 
o pessoal ocupado assalariado do 

Cempre, observou-se redução da 
diferença salarial entre homens e 
mulheres de 25% para 20,7%. De-
nise Guichard Freire analisou que 
isso ocorreu devido à melhoria da 
participação da mulher em empre-
sas formais.

Do saldo de 4,9 milhões de no-
vos postos de trabalho assalariados 
no período, 3,3 milhões (67,3%) 
foram ocupados por mulheres, e 
1,6 milhão (32,7%) por homens.

Olhando pelo nível de escolari-
dade, o pessoal assalariado sem ní-
vel superior cresceu 3,8%. Entre os 
empregados assalariados com nível 
superior de escolaridade, o aumen-
to observado atingiu 53,8%.

5,4 milhões de MPEs já estão inadimplentes
O número de micro e pequenas 

empresas (MPEs) inadimplentes no 
Brasil bateu novo recorde e ultra-
passou 5,4 milhões em abril deste 
ano, representando um aumento 
de 6,4% quando comparado com 
o mesmo mês em 2018. Em rela-
ção a março de 2019, a alta foi de 
0,4%. O setor de serviços, cuja par-
ticipação é de 48,1%, foi o princi-
pal responsável pelo volume total 
de empreendimentos com dívidas 
atrasadas e negativas.

Além disso, o crescimento da 
inadimplência em abril dentre os 
empreendimentos que prestam ser-
viços chegou a 10,9%, se compa-
rados com o abril do ano anterior. 
Neste mesmo comparativo, os seto-
res de indústria e comércio tiveram 

variação de 2,7% e 2,5%, respecti-
vamente.

Segundo os economistas da Sera-
sa Experian, a inadimplência dos mi-
cro e pequenos empreendedores con-
tinua a crescer devido ao baixo de-
sempenho da economia nos primei-
ros meses de 2019. Este movimento 
impacta as vendas, que diminuem o 
fluxo de caixa e prejudicam a receita, 
fazendo com que deixem de honrar 
seus compromissos financeiros.

O Sudeste apresentou um cres-
cimento de 7,5% de inadimplentes 
entre abril de 2018 e 2019, a maior 
variação apresentada dentre todas 
as regiões. Em abril deste ano, o 
volume de micro e pequenos com 
contas em atraso chegou a 2,9 mi-
lhões, ante 2,7 milhões deste mes-

mo mês em 2018. 
Essa também é a região com a 

maior representatividade de empre-
endedores inadimplentes (54,7%), 
seguida pela Sul (15,8%), que re-
gistrou 852.646 em abril de 2019, 
crescimento de 6,3% no comparati-
vo com o mesmo mês de 2018. As 
demais regiões tiveram crescimen-
to de 6,9% (Norte), 6,7% (Centro-
Oeste) e 2,3% (Nordeste) no com-
parativo com os dados de inadim-
plência de abril de 2018 e 2019.

Em abril de 2019, o número 
de empresas de todos os portes 
inadimplentes se manteve em 5,7 
milhões. No comparativo anual, o 
crescimento foi de 4,7%. As micro 
e pequenas empresas representam 
95% do montante total.

Déficit nas contas em maio é 4º pior em 22 anos
As contas públicas do Governo 

Central – Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Central – re-
gistraram déficit primário, descon-
tado o pagamento de juros da dívi-
da pública, de R$ 14,7 bilhões em 
maio, informou nesta quarta-feira o 
Ministério da Economia. Ao todo, 
no último mês, a receita líquida do 
Governo Central, descontados os 
repasses a estados e municípios, 
somou R$ 90,7 bilhões, enquanto 
as despesas foram de R$ 105,5 bi-
lhões.

É o quarto pior resultado para 
maio desde 1997, quando começou 
a série histórica, e só perde para 
os déficits de maio de 2017, de R$ 

31,6 bilhões; de 2016, de R$ 18,9 
bilhões, e o de 2014, de R$ 15,1 bi-
lhões. Em relação a maio de 2018, 
quando o déficit foi de R$ 11 bi-
lhões, houve uma piora de 27,7% 
no resultado das contas públicas, 
em termos reais (descontada a in-
flação).

Nos cinco primeiros meses do 
ano, o déficit primário soma R$ 
17,5 bilhões. No mesmo período 
do ano passado, em termos reais, o 
déficit foi de R$ 15,9 bilhões. No 
acumulado dos últimos 12 meses, o 
rombo é de R$ 125,2 bilhões, equi-
valente a 1,76% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos no país).

Para 2019, a meta fiscal do go-
verno é um déficit máximo de 
até R$ 139 bilhões. Será o quinto 
ano consecutivo no vermelho. No 
ano passado, o déficit primário do 
Governo Central foi de R$ 120,2 
bilhões. Para conter as despesas, 
o Governo Federal já promoveu, 
desde o início do ano, um contin-
genciamento de cerca de R$ 30 bi-
lhões, afetando áreas como educa-
ção, saúde e segurança pública.

O Ministério da Economia tam-
bém informou que os investimen-
tos totais somaram R$ 15,7 bilhões 
de janeiro e maio deste ano, contra 
R$ 15,6 bilhões no mesmo período 
do ano passado.

Reila Maria/Câmara dos Deputados
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No mundo acadêmico 
brasileiro, a sigla Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(FNDCT) sempre esteve 
associada à Financiadora de 
Estudos e Projetos Finep). 
Tanto o Fundo como a em-
presa foram criados bem an-
tes do Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Co-
municações (MCTIC).

Ao longo de todos estes 
anos passaram pelo MCTIC 
dezenas de ministros e se-
cretários executivos, muitos 
com grande prestígio cien-
tífico ou político. Nunca 
passou pela cabeça destes 
experientes gestores retirar o 
FNDCT da Finep e transferi-
lo para o MCTIC. Afinal, o 
Fundo foi criado para apoiar 
a infraestrutura científica 
brasileira bem como, tanto 
por subvenção econômica 
como por operações de cré-
dito em condições especiais, 
estimular o processo de ino-
vação tecnológica nas em-
presas.

Eis que de repente, e sem 
nenhuma consulta aos re-
presentantes da comunida-
de, a nova equipe dirigente 
do MCTIC, tendo à frente o 
ministro Marcos Pontes, re-
solve propor ao Poder Legis-
lativo, de forma quase que 
reptícia, o esvaziamento da 
Finep visando concentrar os 
recursos do Fundo em suas 
mãos para poder determinar 
o seu destino.

O papel do FNDCT é 
apoiar os melhores projetos 
de infraestrutura com base 
exclusivamente na análise 
de relevância científica e de 

mérito, o que deve ser feito 
sempre por uma agência de 
fomento e não por um órgão 
de natureza política, com de-
cisões ao sabor dos interes-
ses que nem sempre são os 
mais adequados para a Ciên-
cia brasileira.

Para atuar como secreta-
ria-executiva do FNDCT, a 
Finep se estruturou com de-
zenas de técnicos altamente 
especializados no julgamen-
to e acompanhamento de 
projetos. À tentativa do mi-
nistro, a comunidade acadê-
mica se posicionou com um 
rotundo não.

Em claro desrespeito à 
opinião da comunidade, bem 
como do corpo funcional da 
Finep, o ministro Marcos 
Pontes enviou mensagem a 
membros do Congresso nos 
seguintes termos: “Peço o 
seu apoio para que essa par-
te da MP (art. 76-A do PLV 
10) não seja retirada, e a se-
cretaria-executiva do Fundo 
Nacional para o Desenvol-
vimento Científico e Tecno-
lógico fique no MCTIC, o 
que é natural e lógico para a 
coordenação e alinhamento 
de prioridades”. Felizmente, 
para a mais isenta utilização 
dos recursos, a Câmara dos 

Deputados não atendeu à rei-
vindicação do ministro.

A cada dia, o Ministério 
de Ciência e Tecnologia vem 
se mostrando incompetente 
para atender às demandas 
da comunidade acadêmica 
que vê, com preocupação 
crescente, a deterioração 
das condições de desenvol-
vimento de projetos de pes-
quisa. A equipe ministerial, 
reconhecidamente a mais 
frágil do ponto de vista téc-
nico e político dos últimos 
25 anos, precisa mostrar ra-
pidamente a que veio.

É necessário recompor o 
quanto antes o orçamento do 
FNDCT aprovado pelo Con-
gresso Nacional autorizando 
a Finep a efetivar empenhos 
no montante de R$ 851,1 
milhões, tal como aprovado 
pelo Congresso Nacional. Se 
tal não ocorrer, ficará o senti-
mento de que o MCTIC está 
sem prestígio, o que vai re-
querer maior articulação da 
comunidade científica no sen-
tido de solicitar mudanças que 
efetivamente atendam a área 
de Ciência e Tecnologia.

Cabe ainda registrar, e 
isto não é culpa da atual ges-
tão, que o MCTIC conta hoje 
com mais pessoal do que as 
maiores instituições de pes-
quisa a ele vinculados. É a 
atividade meio suplantando 
a atividade fim. Neste con-
texto, cabe sempre registrar 
que as agências de fomento 
e as instituições de pesqui-
sa são indispensáveis para o 
desenvolvimento científico 
e tecnológico, enquanto que 
ministérios devem se ater 
apenas à definição de macro 

políticas setoriais.
Inclusive países líderes 

da Ciência mundial, como 
é o Caso dos Estados Uni-
dos, não têm ministério (ou 
Departamento de Estado) 
voltado para Ciência e Tec-
nologia. Na atual gestão do 
MCTIC já se percebe uma 
clara inversão de valores, e a 
tentativa frustrada de tirar o 
FNDCT do âmbito da Finep 
aponta neste sentido.

Aliás, atitude semelhante 
se passa neste momento na 
Hungria, onde o primeiro-
ministro Victor Orban pla-
neja retirar do âmbito da 
Academia de Ciências da 
Hungria, uma instituição de 
Estado, a coordenação dos 
seus institutos de pesquisa 
para abrigá-los em uma nova 
entidade mais controlada 
pelo governo. Por trás desta 
ideia está o desejo de que 
“os recursos sejam destina-
dos a projetos de interesse 
da economia húngara”.

Nada contra que a pesqui-
sa científica seja “motivada” 
ao estudo dos problemas de 
cada país, e para tal é neces-
sário ampliar os recursos e 
definir claramente os progra-
mas estratégicos, o que deve 
sim ser papel dos ministérios 
ouvindo as entidades mais 
representativas da área.

q  Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, 

membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

da Academia Nacional de 
Medicina. Ex-secretário-

executivo do MCT, ex-
presidente e ex-diretor da 

Finep.
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recursos do Fundo Científico

Debater educação 
domiciliar é querer  
que exceção vire regra

No centro, o consumidor
Recentemente, uma gran-

de empresa de alimentos re-
portou um prejuízo enorme 
e declarou que o fraco re-
sultado estava relacionado 
ao não acompanhamento 
da capacidade de inovação 
para compreender o desejo 
do consumidor. É este jus-
tamente o desafio de cor-
porações de todos os portes 
na era da tecnologia. O con-
sumidor tornou-se o centro 
dos negócios. Bem ao con-
trário do que acreditavam 
os economistas clássicos, a 
demanda agora comanda a 
oferta.

A transformação digital 
modificou completamente 
os hábitos e comportamentos 
dos consumidores. Com isso 
as empresas estão descobrin-
do que competir apenas com 
bons produtos, serviços e 
preços não é mais suficien-
te. A inovação vai além e 
envolve entender quem são 
e o que desejam os consumi-
dores do seu produto e como 
se relacionar com eles. Este 
passo, sem exageros, é o que 
vai garantir a sobrevivência 
das empresas, independente 
de seu porte.

É daí que surge a impor-
tância da Customer Expe-
rience (CX) ou Experiência 
do Cliente em português, 
principal fator que define se 
um cliente irá fazer negócio 
com sua empresa ou com a 
concorrência. A CX envolve 
a percepção do consumidor 
sobre como ele é tratado por 
marcas e empresas e inclui 
os sentimentos relacionados 
às interações realizadas por 
ele através de todos os pon-
tos de contato durante sua 
jornada.

Uma boa experiência de 
cliente tem impacto direto 
na imagem da marca, nas ta-
xas de fidelização e de con-
versão. Atingir esse objeti-
vo exige um conhecimento 
profundo de seus hábitos e 
desejos para a realização de 
contatos cada vez mais asser-
tivos e personalizados. Este 
é o maior desafio, pois os 
clientes interagem e compar-
tilham sentimentos e percep-
ções em um número cada vez 
maior de canais. Além disso, 
têm muito mais poder de es-
colha e as suas expectativas 
aumentam cada vez mais.

As marcas mais atentas 

buscam, através da inova-
ção, melhorar a experiência 
do cliente em todos os seus 
pontos de contato. A jorna-
da do cliente é multicanal 
e a empresas que se fazem 
presentes no maior número 
de etapas, são as que têm 
maiores chances de conver-
são e fidelização.

Construir relacionamen-
tos inteligentes com o cliente 
e atender a suas expectativas 
passa inevitavelmente pelas 
soluções que incorporam o 
omnichannel – estratégia de 
comunicação e vendas entre 
canais que visa melhorar ex-
periência dos consumidores. 
As ferramentas proporciona-
das por essa estratégia per-
mitem realizar a abordagem 
certa, na hora certa, com a 
proposta certa.

Dentro de uma operação 
de atendimento no contact 
center, o omnichannel leva à 
integração de todos os pon-
tos de contato. Isso abre ca-
minho para uma Customer 
Experience de alto nível. As 
soluções de gestão de aten-
dimento que incorporem 
essa funcionalidade, ras-
treiam todas as interações 

do cliente, e, assim, é criada 
uma imagem de cada jorna-
da. Dessa forma fica mais 
fácil fornecer experiências 
personalizadas e perfeitas. 
Além disso, o omnichannel 
monitora a marca da empre-
sa em tempo real, gerando 
dados que transformados 
em conhecimento podem 
oferecer poderosos insights.

A inovação hoje se asse-
melha à construção de um 
novo negócio. Apesar de 
existirem ferramentas pode-
rosas e acessíveis para que a 
transformação digital ocor-
ra, as empresas tradicionais 
estão pouco preparadas para 
esta mudança. O primeiro 
passo é entender que o con-
sumidor está no centro do 
negócio, o segundo é obser-
var quais são seus anseios 
e, por fim, atendê-los. Fer-
ramentas existem, mas é a 
gestão voltada para a jorna-
da do consumidor que fará a 
maior diferença.

q  Leandro Costa 
Schmitz

Superintendente de Inovação 
da Flex Relacionamentos 

Inteligentes.

Discutir o homescholling 
(educação domiciliar) num 
país em que o modelo de en-
sino é sempre tido como úni-
co e as diferenças de ofertas 
são marginais é fazer o rabo 
balançar o cachorro. Deixa-
se de lado o debate principal 
que envolve a busca pelo 
melhor modelo educacional 
para a rede pública, que será 
replicado na escola privada.

Hoje o número de brasi-
leiros matriculados no en-
sino fundamental e médio, 
48,6 milhões e 7,9 milhões, 
respectivamente, representa 
25% da população brasileira. 
Portanto, o cerne da discus-
são seria aprimorar o mode-
lo de educação atual em que 
uma escola privada de ensi-
no fundamental deve adotar 
a proposta e a regulação do 
sistema de ensino do muni-
cípio onde está instalada, e a 
de ensino médio, a do estado 
onde se encontra sua sede.

As escolas são criadas 
uma à imagem da outra e 
seguem o mesmo modelo 
em sua estrutura curricular, 
de ensalamento e de gestão, 
pois, se forem adotadas ou-
tras formas e metodologias 
de ensino, há o risco de os 
reguladores não autorizarem 
seu credenciamento ou pedi-
do de autorização. A adoção 
do mesmo modelo, portanto, 
nada tem a ver com a qua-
lidade, e as diferenças do 
projeto pedagógico de uma 
escola para a outra são mar-
ginais.

Por outro lado, são pou-
quíssimas famílias que esta-
riam preparadas para deixar 
os seus filhos fora da escola 
a fim de lhes dar uma for-
mação melhor em casa. A 
realidade de uma parte sig-
nificativa dos estudantes é 
que muitos vão para a escola 
porque não têm quem fique 
com eles em casa no perío-
do em que os pais precisam 
trabalhar.

Dados do Censo de 2010 
destacam que 37,7% das 
famílias são chefiadas pe-
las mães, ou seja, ou o pai 
trabalha e tem renda menor 
que a da mulher ou não tem 
mais vínculo de responsabi-
lidade financeira com a fa-
mília. Portanto, a escola do-
miciliar não se aplica a estas 
famílias e nem às outras em 
que, mesmo tendo o homem 
como o chefe, a mulher pre-
cisa trabalhar.

Para famílias onde existe 
a possibilidade de um dos 
pais ou algum responsá-
vel poder dedicar tempo de 
acompanhamento do proces-
so de aprendizado dos filhos, 
a proposta pode fazer senti-
do e ser significativa. No en-
tanto, na maioria dos casos, 
o tempo para isso é escasso 
devido ao excesso de ativi-
dades dos genitores.

Assim, quem tem con-
dições intelectuais e finan-

ceiras para desenvolver o 
homeschooling acaba por se 
limitar pela falta de tempo 
para se dedicar a esta ativi-
dade de acompanhamento e 
preceptoria. Não é à toa que 
a grande queixa das escolas 
públicas e privadas da edu-
cação básica brasileira, por 
anos, é que os pais entrega-
ram para as escolas o papel 
de formar conhecimento e 
de educar, de orientar o bem 
e o mal e de preparar para a 
realidade da vida.

Se compararmos o perfil 
de alguns pais formados em 
cursos de ensino superior e 
que têm estrutura emocional 
para lidar com as dificulda-
des do aprendizado de seus 
filhos com a grande maio-
ria dos licenciados em pe-
dagogia ou outra ciência de 
educação, poderíamos, sim, 
acreditar que os pais teriam 
um papel no processo de 
ensino/aprendizagem muito 
melhor do que os licencia-
dos.

Sabendo que conteúdo é 
commodity e que professo-
res se diplomam sem uma 
real qualidade no processo 
de formação e sem qualquer 
diferenciação no uso de tec-
nologias, talvez a Educação 
Domiciliar seja o refúgio 
para esconder os seus filhos 
e tentar prepará-los para um 
mundo todinho deles.

No entanto, o período de 
formação nas escolas utili-
za recursos coletivos, pos-
sibilitando a discussão e a 
troca de informações com 
outros alunos da mesma 
faixa etária. Este processo 
envolve muito mais do que 
o preparo para o mundo do 
trabalho, ou para o enten-
dimento de um conteúdo, 
mas forma socialmente os 
jovens que conviverão com 
outros cidadãos diferentes 
e os prepara para lidarem 
com tais diferenças.

Debater homeschooling é 
tornar a exceção o tema cen-
tral. Os brasileiros não estão 
preparados nem socialmente, 
nem financeiramente, nem 
intelectualmente para lidar 
com a questão escola domi-
ciliar. O cerne da questão é 
discutir a melhor forma de 
ofertar a educação de manei-
ra consistente e significativa 
para uma nova realidade em 
crianças e jovens acessam 
conteúdo digital 24 horas 
por dia, utilizam tecnologia 
com maior simplicidade e 
precisam de orientação para 
dar significado ao seu apren-
dizado. As novas metodo-
logias, recursos de apoio e 
material didático ainda não 
substituíram a orientação 
do professor experiente e a 
idealização do professor pre-
sente.

q  Cesar Silva
Presidente da 

Fundação FAT.
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DARO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.304.992/0001-01 - NIRE 3330027075-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, 
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Data, Local e Hora: 07/06/2019, na sede social, na
Praia do Flamengo, nº 154/3o andar-parte, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, às
10:00hs. 2. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei
6.404/76. 3. Mesa: Daniel Miguel Klabin (Presidente) e Mônica Maria Welsing
(Secretária). 4. Presenças: Acionistas representando a totalidade do Capital
Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e cópia das
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018, 
publicados no DOERJ e no Monitor Mercantil de 06/06/2019. 6. Quorum de
Instalação e Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos ocorridos na
AGO: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem reservas, do Relatório da 
Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, considerada sanada a falta de anúncios e a inobservância dos 
prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado pelo seu parágrafo 
4º. b) Deliberada a transferência do resultado do exercício à conta de reserva de
lucros a realizar. c) Não houve retenção para a conta destinada à constituição da 
reserva legal, em face do saldo ora existente no patrimônio líquido já ter atingido 
o limite de 20%  do Capital Social. d) Deliberada a distribuição de dividendos, 
à conta do resultado do exercício de 2018, no valor total de R$ 19.496.050,57. 
e) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a manutenção da atual 
quantidade de ações. f) Deliberada a eleição da Diretoria pelo prazo de 03 anos, 
tornando sem efeito a reeleição ocorrida no ano de 2018, tendo como Presidente 
Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, CI 00756.306-7, CPF/MF 
008.143.777-34, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154/3º andar-
-parte, Rio de Janeiro, RJ, e, como Diretores sem designação especial Amanda 
Klabin Tkacz, brasileira, casada, administradora de empresas, CI 10630663-IFP,
CPF/MF 047.868.957-84, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154/3º 
andar-parte, Rio de Janeiro, RJ, e David Klabin, brasileiro, casado, administrador
de empresas, CI 10.630.661-6, DETRAN-RJ, CPF/MF 047.868.947-02, com en-
dereço comercial na Praia do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Rio de Janeiro, RJ. 
g) Os atos praticados pela Diretoria eleita em 2018 são considerados válidos até o 
registro da presente ata, e são ora ratificados. h) Foram fixados em R$ 998,00 os 
honorários mensais, para cada um de seus Diretores. 8. Termo de Encerramento:
Nada mais foi tratado. Esta ata foi achada conforme. 9. Presenças e Assinaturas:
Daniel Miguel Klabin (Presidente da mesa) e Mônica Maria Welsing (Secretária
da mesa). Confere com o Original. Mônica Maria Welsing - Secretária. Jucerja
3661806 em 25/06/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Constituição Federal comemora 
30 anos com 100 emendas

A promulgação de uma 
nova emenda constitucional 
nesta quarta-feira significa 
um pequeno marco para a 
Nova República brasileira. 
A regra que torna obrigató-
ria a execução de parte das 
rubricas orçamentárias feitas 
por bancadas parlamentares 
estaduais (PEC 34/2019), se 
tornará a emenda de número 
100 da Constituição Federal 
de 1988.

A adição de emendas à 
Constituição não começou 
de imediato: foram mais de 
três anos até a promulgação 
da primeira delas, em março 
de 1992. Coube a um ex-pre-
sidente do Senado, Nelson 
Carneiro (RJ), a honra de ser 
o autor da primeira modifi-
cação no texto constitucio-
nal. A Emenda 1 estabeleceu 
limites para a remuneração 
de deputados estaduais e ve-
readores.

O ano de 1992 viu duas 
emendas entrarem em vigor. 
Mais duas vieram em 1993. 
Foi em 1995, porém, que o 
ritmo se acelerou. Naquele 
ano, cinco emendas foram 
promulgadas, todas de au-
toria do Poder Executivo (5, 
6, 7, 8, 9). O pacote fazia 
parte do programa de deses-
tatizações promovido pelo 
presidente Fernando Henri-
que Cardoso, e incluía, por 
exemplo, a permissão para 
a concessão dos serviços de 
telecomunicações e da ex-
ploração e refino de petró-
leo.

Desde então, o único ano 
sem a promulgação de ne-
nhuma nova emenda cons-
titucional foi 2018. Isso 
aconteceu porque esteve em 
curso, de fevereiro a dezem-

bro, uma intervenção federal 
no estado do Rio de Janeiro. 
A Constituição não pode ser 
emendada durante a vigên-
cia de intervenções federais.

O consultor legislativo 
João Trindade, especializa-
do em direito constitucional, 
explica que o volume de mo-
dificações da Constituição 
brasileira não está fora de 
linha com o de outras consti-
tuições produzidas ao longo 
do século 20. A tendência da 
era contemporânea, segun-
do ele, é a de constituições 
mais detalhistas e abrangen-
tes. “Um efeito colateral de 
a nossa Constituição falar 
sobre tudo é que ela precisa 
ser alterada com mais frequ-
ência”, resume.

Um traço do caso bra-
sileiro, aponta Trindade, é 
a tendência de se alterar o 
mesmo assunto várias vezes. 
O sistema previdenciário, 
por exemplo, já foi objeto de 
três emendas (20, 41 e 47) 
e o Congresso atualmente 
debate uma possível quar-
ta emenda. Nem mesmo a 
emenda inaugural foi pou-
pada: a Emenda 1 foi larga-
mente revogada apenas seis 
anos depois da sua promul-
gação, pela Emenda 19, com 
novas regras para a remune-
ração de parlamentares.

O consultor pondera, no 
entanto, que a chegada das 
emendas ao terceiro dígito 
não passa de uma curiosida-
de simbólica. “O número de 
emendas é menos importan-
te do que o impacto delas. 
Muitas alteram questões de 
natureza muito pontual. Al-
gumas contam como uma só, 
mas promovem mudanças 
gigantescas. O importante é 

ver como a Constituição mu-
dou em termos qualitativos.”

Na avaliação de Trindade, 
a grande guinada nos rumos 
da Constituição foi no nú-
cleo econômico. Ele explica 
que a Carta foi pensada para 
reger uma economia forte-
mente estatizada, mas essa 
perspectiva rapidamente se 
desfez, na esteira da rápida 
derrocada dos regimes so-
cialistas ao redor do mundo 
já no final dos anos 1980.

Para permitir então que 
o país se alinhasse à nova 
configuração geopolítica do 
mundo, a Constituição brasi-
leira começou a deixar para 
trás algumas das suas diretri-
zes estatistas. A começar pe-
las cinco emendas de 1995, 
que deram a largada para pri-
vatizações de empresas esta-
tais e a abertura de setores de 
produção e de serviços para 
a iniciativa privada.

Revisão

Na prática, a Constituição 
já foi emendada mais de 100 
vezes. Isso porque, em 1994, 
o Congresso Nacional pro-
moveu a revisão constitu-
cional, um evento que estava 
previsto no próprio texto da 
Constituição desde o seu iní-
cio. A revisão produziu seis 
emendas que não entram na 
numeração oficial das emen-
das constitucionais porque 
foram aprovadas em um pro-
cedimento diferenciado.

A intenção da revisão era 
que, depois de cinco anos 
de promulgada a Carta, os 
parlamentares voltassem a 
se reunir num simulacro da 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte. Nesse momento, 

quaisquer alterações consi-
deradas pertinentes pode-
riam ser feitas na Constitui-
ção pelo quórum original da 
Assembleia: maioria abso-
luta dos membros do Con-
gresso, em sessão unicame-
ral (deputados e senadores 
juntos, sem diferenciação). 
Para comparação, as demais 
emendas constitucionais 
precisam da aprovação de 
três quintos dos deputados e 
dos senadores em votações 
específicas da Câmara e do 
Senado.

O presidente da Assem-
bleia Constituinte, deputado 
Ulysses Guimarães, já havia 
destacado que a existência 
da revisão constitucional si-
nalizava, de partida, que o 
documento não era tido por 
seus signatários como bem-
acabado. No discurso que 
fez ao promulgar a Cons-
tituição, Ulysses explicou 
que, ao nascer já pedindo 
uma reforma, a Constituição 
admitia que não era perfeita 
e convidava à divergência.

Segundo a Agência Sena-
do, para além dessa certeza, 
no entanto, o consultor João 
Trindade avalia que é difícil 
deduzir, hoje, o que os cons-
tituintes esperavam quando 
instituíram a revisão. Pro-
movida em um ano eleitoral, 
por um Congresso acuado 
por uma recente CPI sobre 
malversações no Orçamento, 
e pouco depois do impeach-
ment de um presidente, a re-
visão da Constituição foi um 
evento discreto. Ela produ-
ziu como mudança mais sig-
nificativa a redução do man-
dato presidencial de 5 para 4 
anos — intenção original da 
Constituinte para esse tema.

Unanimidade em torno  
dos impostos; só que não

Uma nota do Sindicato da Construção (Sinduscon-
SP), intitulada “Reflexão necessária”, ilustra bem a 
dificuldade em se alcançar uma reforma tributária. É 
o tipo do tema em que há unanimidade: todos querem 
pagar menos...

O Sindicato recomenda “muita atenção”. “Uma vez 
que mais da metade dos investimentos no Brasil pas-
sam pela construção, estas quedas impactam diretamente 
o resultado já pífio do PIB nacional. Portanto, elevar a 
carga tributária da construção travará o setor ainda mais 
e tolherá o crescimento da economia como um todo”, 
alega a entidade.

Especificamente, a crítica é sobre a tributação sobre 
os lucros. O Sinduscon-SP alerta para o risco de dupla 
tributação, que inviabilizaria negócios. “Fundos es-
trangeiros ansiosos por investir no setor desistiriam de 
seus projetos”, sustenta o Sindicato. (Por onde andarão 
estes investidores?)

A entidade critica ainda a possibilidade de se acabar 
com os regimes especiais (RETs). “O aumento da tributa-
ção derivado desta medida acabaria sendo repassado aos 
preços dos imóveis, restringindo o universo de compra-
dores e gerando sucessivas quedas do PIB da construção.”

Bem, com todos esses sistemas valendo, a produção 
da construção civil caiu pelo 20º trimestre consecutivo. 
Não parece que as benesses tributárias tenham efeito 
decisivo. O certo é que ninguém quer abrir mão de seu 
quinhão. Imposto no olho dos outros é refresco.

Sofisma petroleiro
A política de preços dos combustíveis adotada pela 

Petrobras será debatida na Comissão de Desenvolvim-
ento Regional e Turismo (CDR) do Senado nesta quar-
ta-feira. A audiência pública foi requerida pelo senador 
Izalci Lucas (PSDB-DF).

Para explicar o pedido, Izalci caiu em um sofisma. Ele 
disse que, para atrair investimentos e criar competição 
no refino e logística, é necessário que a Petrobras pra-
tique os preços de seus produtos considerando a paridade 
internacional.

E o que vão querer as empresas sedentas por investir 
aqui? Receber pelos produtos de acordo com a cotação 
internacional. Ou alguém espera que, após criar uma 
competição artificial, a Petrobras subsidie os concorren-
tes? Eleva-se os preços para se criar competição que vai 
manter os preços elevados...

Para a audiência pública foram convidados Felipe 
Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet); José da Fonseca Lopes, presidente da 
Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam); e 
José Maria Rangel, coordenador Geral da Frente Única 
dos Petroleiros (FUP). Também devem participar do de-
bate representantes da Petrobras e da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP). A audiência pública está marcada 
para as 9h.

É campeã
Há muitas críticas – e boa parte justas – à política de 

“campeãs nacionais” ensaiada pelo BNDES na gestão de 
Luciano Coutinho. Mas não se pode esquivar do fato de 
que dois desses conglomerados brasileiros “vencedores” 
dominam, hoje, o mercado mundial de carnes: a JBS e a 
BRF, líderes na produção global de proteína animal.

Queda
O preço do cobre no mercado internacional caiu 9,9% 

nos primeiros cinco meses de 2019 quando comparado a 
igual período do ano passado. Má notícia para o Chile, já 
que o metal responde por cerca de 50% das exportações 
do país.

Apagão
Em audiência no Senado, o senador Espiridião Amim 

denunciou uma incorporação danosa à Eletrosul. O se-
nador Omar Aziz criticou que a distribuidora privatizada 
no Amazonas por R$ 50 mil vai ao Basa pegar dinheiro 
subsidiado. Ambos são do Centrão. A oposição ficou ou-
vindo.

Rápidas
O Almoço do Empresário da Associação Comercial 

do Rio de Janeiro (ACRJ) recebe em 2 de agosto o pro-
curador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio, 
Eduardo Gussem *** Até agosto, o Shopping Grande 
Rio promove uma feira de livros a preços populares – a 
partir de R$ 3 – de diferentes gêneros *** Uma adap-
tação irreverente da história de Branca de Neve é a at-
ração do Passeio Shopping dia 29, a partir das 14h *** 
Nesta quarta, será lançado na Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) o livro Ditadura Inconstitucional 
– série Teorias do Estado (Editora CRV), de autoria de 
Vinício Carrilho Martinez, docente do Departamento 
de Educação (DEd) da Universidade. O livro retrata o 
cenário e as artimanhas políticas e jurídicas do impeach-
ment presidencial de Dilma.

STF não deixa senador preso passar férias no Caribe
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal, revogou a auto-
rização para que o senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO), em 
prisão domiciliar, viaje ao 
Caribe em férias. 

O ministro atendeu ao pe-
dido da Procuradoria-geral 
da República por entender 
que a viagem era incompatí-
vel com a punição a Gurga-
cz. A viagem estava prevista 
para ocorrer entre 17 de julho 
e 3 de agosto.

Moraes, além de revogar 
a autorização, mandou reco-
lher o passaporte do senador 
turista mandou que o Conse-
lho Nacional de Justiça ava-
lie a conduta do juiz federal 
de Brasília que liberou Gur-
gacz  para passar suas férias 
no Caribe.

O senador justificou que 
o passeio seria durante o 
recesso parlamentar e paga 
com recursos próprios, 
“sem nenhum prejuízo aos 
cofres públicos”. A autori-

zação para que o senador 
Acir Gurgacz pudesse via-
jar de férias em um resort na 
ilha de Aruba, no Caribe, foi 
dada pela Justiça do Distrito 
Federal, com parecer favo-
rável do Ministério Público 
do DF. 

Nenhuma justificativa

“Embora esteja recolhido 
em regime de prisão domi-
ciliar, o sentenciado está em 
cumprimento de pena pri-
vativa de liberdade, o que é 
francamente incompatível 
com a realização de viagem 
a lazer. Não há nenhuma jus-
tificativa fática ou legal para 
conceder-se ao sentenciado 
autorização dessa natureza, 
com prejuízo da regular exe-
cução da pena imposta, que 
deve ser cumprida com ri-
gor, moralidade e efetivida-
de”, afirmou a procuradora-
geral, Raquel Dodge.

O senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), que cumpre pena 

em regime aberto e faz expe-
diente no Congresso, queria 
passar as férias em um resort 
na ilha de Aruba, no Caribe. 
A viagem está prevista para 
ocorrer de 17 de julho a 3 de 
agosto deste ano.

“Em razão de tratar de auto-
rização de viagem para fora do 
território nacional, suspendo a 
execução penal durante o pe-
ríodo da realização da viagem, 
devendo a Secretaria do Juízo 
atualizar o atestado com a sus-
pensão e posterior retomada da 
pena privativa de liberdade”, 
diz o processo. A retomada do 
cumprimento de pena ocorrerá 
na primeira semana de agosto. 
O senador deverá comparecer 
durante a apresentação bimes-
tral obrigatária, caso contrário 
será expedido um novo man-
dado de prisão.

Condenação

O senador Acir Gurgacz 
foi condenado, em outubro 
do ano passado, a 4 anos e 6 

meses de prisão por crimes 
contra o sistema financeiro. 
Teria obtido, mediante frau-
de, um financiamento junto 
ao Banco da Amazônia para 
renovar a frota de ônibus da 
Eucatur, empresa de trans-
porte gerida por ele. Dos R$ 
1,5 milhão liberados, o políti-
co foi acusado de se apropriar 
de R$ 525 mil. Além disso, o 
restante do dinheiro foi uti-
lizado na compra de ônibus 
velhos, apesar de o emprésti-
do ter sido concedido para a 
aquisição de veículos novos.

Acir Gurgacz queria passar 
férias em Aruba

Agência Senado
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Imóvel e objetos  
em pregão residencial

O leiloeiro Raul Barbosa estará pre-
sencialmente em seu leilão de objetos de 
arte e antiguidades em uma residência no 
bairro do Flamengo, que conta com venda 
do próprio imóvel, que está localizado na 
quadra da praia e tem 200m² de área. O 
apartamento tem saleta de entrada, salão, 
escritório, lavabo, três quartos – um com 
suíte, banheiro social, copa-cozinha, área 
de serviço com pequeno quarto, duas va-
gas na garagem. A tarde do pregão será na 
terça-feira (2) às 16h na Rua Machado de 
Assis, 13, apartamento 301 – perto Metrô 
Largo do Machado.

Os objetos podem ser adquiridos a um 
bom preço, além de muitos estarem em 
lance sem preço inicial – são quadros de 
pintores conhecidos Fukuda, Satyro, Syl-
vio Pinto entre outros; além de móveis, 
tapetes, esculturas, porcelanas, lustres, 
cristais, pratas, imaginária, instrumentos 
musicais, livros e curiosidades. Acres-
centando que a participação será em tarde 
única, por telefone ou lance prévio. O ca-

Acervos de arte e miniaturas
Obras de arte do Acer-

vo SulAmérica e de ou-
tros comitentes estarão 
sob o martelo do leiloeiro 
Horácio Ernani Rodri-
gues de Mello nesta quin-
ta e sexta-feira (27 e 28), a 
partir das 17h, no Espaço 
Ernani Arte e Cultura – na 
Rua São Clemente, 385, 
Botafogo (RJ), de forma 
online e presencial.

Horácio Ernani tam-
bém tem marcado para 
esta semana o seu leilão 
residencial de famílias 
tradicionais do Rio – com 
a exposição dos espólios 
de Wilton Lopes Macha-
do e Maria Elisa Farias 
Figueiredo, da Aveni-
da Rui Barbosa/Oswal-
do Cruz – e do espólio 
de Gabriel Maksoud, da 
Avenida Atlântica, que 
serão visitados no Espaço 
Ernani Arte e Cultura ain-
da nesta sexta-feira (28), 
além da segunda, terça e 
quarta-feira (1, 2 e 3) das 
15h às 18h. O pregão pú-
blico será presencial e on-

line, na terça e quarta-feira 
(2 e 3) às 17h somente para 
clientes cadastrados, onde 
lembra que é necessário fa-
zer reserva.

As miniaturas continu-
am fazendo sucesso com 
Ernani, que tem outro lei-
lão marcado na próxima 
quarta e quinta-feira (4 e 
5) às 17h, com carrinhos 
na escala de 1/18 – onde 
os clientes cadastrados po-

dem dar os lances online ou 
presencial. Somente online 
será a exposição e o leilão 
de relógios, joias, canetas e 
isqueiros que acontecerá na 
outra semana, terça, quarta 
e quinta-feira (9, 10 e 11) 
às 17 horas pelas mãos de 
Ernani – que já deixou as 
informações em seu web-
site ernanileiloeiro.com.br 
e no próprio Espaço Ernani 
Arte e Cultura.

Poltrona Mole em jacarandá, de Sergio 
Rodrigues no leilão de Ernani

Par de espelhos bisotados 
com Raul Barbosa

tálogo com fotos já está online no website 
raulbarbosa.lel.br/cat-flamengo.html ou 
pode marcar a visitação para o domingo 
e segunda-feira (30 e 1º) das 14h às 19h.

Leiloeiros no Rio de Janeiro

Aparador raro em canela maciça, com 
Antônio Ferreira

Demolição, fragmentos  
e colecionáveis

O leilão de colecionáveis, onde tem 
peças de demolição, alguns fragmentos, 
mobiliário, arte, porcelanas, joias e outros 
objetos curiosos será na quarta e quinta-
feira (3 e 4) às 19h30 em Pendotiba, Nite-
rói (RJ), com o leiloeiro Antônio Ferreira, 
que atuará somente online, chamando a 
atenção para a retirada dos lotes, que de-
verá ser agendada.

Antônio Ferreira continua firme com 
seus leilões de antiguidades e colecionis-
mo, como este que tem numismática, li-
vros, postais, filatelia, revistas, brinque-
dos. A exposição acontece nesta sexta-feira 
(2) das 15h às 17h, com pré-agendamento 
para visita, e o leilão terça, quarta e quinta-
feira (3, 4 e 5) às 15h30 somente online na 
Rua Antonio Silva, 30, apartamento 203, 
Fonseca, Niteroi (RJ). Todas as informa-
ções estão no website antonioferreira.lel.
br e no escritório da Rua Barata Ribeiro, 
383 sala701, em Copacabana (RJ).

Após sair do Brasil, Walmart é 
ultrapassada pela Femsa como 
maior empregadora da AL

Nova York – O Brasil é 
destaque negativo na lista 
das 100 principais emprega-
doras feita pela Latin Trade. 
O Walmart foi ultrapassado 
pela mexicana Femsa após 
ter vendido 80% de sua par-
ticipação brasileira, o que fez 
com que o número de fun-
cionários da varejista norte-
americana caísse de 363 mil 
(2017) para 295 mil (2018).

Além disso, a Eletrobras, 
maior empresa brasileira de 
geração de energia elétrica, 
perdeu mais de 7 mil em-
pregos em 2018. A queda de 
31,7% foi a pior na lista das 

100 maiores empregadoras 
da América Latina. Vêm a 
seguir a Contax Participações 
(-21%) e Walmart (-18,5%).

A Femsa, que opera o 
maior grupo independente 
de engarrafamento de Co-
ca-Cola de todo o mundo e 
a maior cadeia de lojas de 
conveniência do México, a 
Oxxo, é a principal empre-
gadora da América Latina, 
com mais de 297 mil funcio-
nários em 2018.

Na classificação, 22 va-
rejistas são responsáveis por 
32,6% dos empregos, com 
mais de 1,9 milhão de fun-

cionários no total, tornando-
o o principal setor de cria-
ção de postos de trabalho. 
Seguindo o varejo, temos 
com 11 empresas o setor de 
alimentos e com sete empre-
sas o setor de bebidas, com 
quase 698 mil e 688 mil fun-
cionários, respectivamente.

A gigante italiana de ener-
gia elétrica Enel se destaca 
com mais de 7 mil empregos 
criados em 2018, o maior 
crescimento do ano (44,7%). 
Ela é seguida por duas me-
xicanas: Mexichem (alta de 
25,1%) e Arca Continental 
(25,07%).

Varejo de roupas representa 5,53%  
de todas as empresas ativas do país

O país conta com uma das 
maiores redes varejistas de 
roupas e acessórios do mun-
do. Segundo dados do Empre-
sômetro, empresa especialista 
em inteligência de mercado, o 
Brasil tem mais de 1 milhão 
de varejistas formalizados de 
roupas e acessórios, represen-
tando 5,53% de todas as em-
presas ativas do país.

A Região Sudeste conta 
com a maior concentração 
de varejistas de roupas, com 
mais de 460 mil empresas; 
somente São Paulo congrega 
mais de 250 mil. Na Região 
Sul, o Rio Grande do Sul 
tem no mercado mais de 80 
mil negócios.

A Bahia, o maior estado 
da Região Nordeste, conta 
com mais de 60 mil empre-
endimentos nessa atividade.

Somente nestes primeiros 
seis meses de 2019, o cresci-
mento em relação a 2018 foi 
de mais de 8%, um total de 
mais de 72 mil novas empre-
sas abertas somente neste ano. 
“São negócios como a venda 
de roupas e acessórios que 
são mais procurados, pois são 
bens de uso comum, e é uma 
atividade pouco complexa, 
mas que precisa de dedicação, 
como qualquer outro negó-
cio”, afirma o CEO do Em-
presômetro, Otávio Amaral.

A perspectiva é de que o 
crescimento siga e que até 

2020 os índices sejam pare-
cidos com o pico do setor em 
2014, segundo a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).

A importância da ativida-
de para a economia é inques-
tionável. Segundo o balanço 
do Comitê da Cadeia Produ-
tiva da Indústria Têxtil, Con-
fecção e Vestuário da Fiesp 
(Comtextil), em 2017 foram 
movimentados mais de 220 
bilhões de reais, para se ter 
uma ideia foram vendidas 
mais de 6 bilhões de peças 
de vestuário, em média 30 
peças para cada brasileiro.

Mesmo com o crescimen-
to, a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo 
(Fecomercio-SP) alerta que o 
empresário varejista deve es-
tar atento às mudanças e pre-
visões para a economia, além 
de evitar o endividamento.

“São conselhos para todos 
os empresários, mas mesmo 
num momento delicado, a 
previsão é de melhora, in-
vestir com cautela, dar pas-
sos pequenos e firmes, sem-
pre em frente, farão com que 
a economia continue a cres-
cer”, conclui Amaral.

Moda íntima

Segundo o Sindicato do 

Vestuário de Nova Friburgo 
e Região (Sindvest), a ci-
dade de Nova Friburgo, na 
Região Serrana do Rio, tem 
mais de 1.300 indústrias do 
segmento de vestuário. São 
160 lojas do ramo distribu-
ídas nos bairros de Olaria, 
Conselheiro Paulino e Pon-
te da Saudade, e cidades da 
região onde o sindicato atua.

Um breve levantamen-
to mostra que o preço das 
peças varia de R$ 12 a R$ 
300 e 25% da produção do 
mercado brasileiro está na 
região, que produz mais de 
100 milhões de peças por 
ano e emprega cerca de 20 
mil pessoas (auxiliar, costu-
reira, cortador, supervisor, 
modelista, estilista, além de 
setores administrativo, co-
mercial e serviços gerais), 
com salários médios de R$ 
1.072,60 a R$ 1.500.

De 10 a 14 de julho, a Fe-
vest -Feira de Moda Íntima, 
Praia, Fitness e Matéria-
prima - chega à 29ª edição. 
Neste ano, a feira traz para 
esta edição uma nova expe-
riência de negócios, aliada 
ao entretenimento. O evento 
acontece sempre das 13h às 
20h, no Country Clube, em 
Nova Friburgo, na Região 
Serrana do Estado do Rio de 
Janeiro. A praça de alimen-
tação funcionará até meia-
noite.
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br, www.rodrigoadrianoleiloes.com.br, www.
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www.tavaresleiloes.com.br, linkedin.com/in/
thais-alexandre-388514123 , www.thaisqueiro-
zleiloeira.com.br, www.valdirteixeiraleiloeiro.
com.br, www.valmirmatos.lel.br, www.leilo-
esjudiciais.com.br, www.zukerman.com.br

Aluguel em cidades serranas em  
julho tem diárias a partir de R$ 191

Passar as férias de julho, ou 
alguns dias da temporada de 
Inverno, em cinco dos prin-
cipais destinos turísticos de 
regiões serranas tradicionais 
de São Paulo é algo que se 
pode fazer alugando casas por 
valores diários entre R$ 191 e 
R$ 676. O inverno começou 
oficialmente na sexta-feira, 21 
de junho, e deve levar muitos 
paulistanos e paulistas às ci-
dades de Campos do Jordão, 
Atibaia, Águas de Lindoia, 
Serra Negra e Brotas.

Os valores das diárias para 
julho foram pesquisados em 
14 imobiliárias dessas cin-
co cidades pelo Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis do Estado de São 
Paulo (CreciSP) e mostram 
que houve um empate entre 
os preços das diárias deste 
ano e as do ano passado. Dos 
15 tipos de imóveis em ofer-
ta, oito estão mais baratos e 
sete, mais caros.

Todas as residências em 
oferta em Águas de Lindoia 
e Brotas estão com as diárias 
mais caras que em julho de 
2018, situação inversa em 
Serra Negra e Campos do 
Jordão, onde todos os preços 
baixaram.

A diária que mais aumen-
tou entre os 15 tipos de imó-
veis disponíveis para locação 
foi a de casas de 2 dormitó-
rios em Águas de Lindoia 
– passou de R$ 220 para R$ 
450, alta de 104,54%. A diá-

ria que ficou mais barata foi 
a de casas de 4 dormitórios 
em Campos do Jordão – bai-
xou de R$ 1.400 para R$ 
676, queda de 51,71%. Essa 
é a diária mais cara este ano.

A pesquisa do CreciSP 
mostra que as casas maio-
res, de 3 e 4 dormitórios, 
têm preços similares nas 
cinco cidades, com as diá-
rias variando entre R$ 400 
e o máximo de R$ 676. As 
residências menores, de 2 
dormitórios, têm diárias en-
tre R$ 191 e R$ 450. Serra 
Negra, a 148 quilômetros de 
São Paulo, e Brotas, a 248 
quilômetros, são as que têm 
os imóveis de 2 dormitórios 
com diárias mais baratas.

Em Serra Negra, na Ser-
ra da Mantiqueira, esse tipo 
de imóvel pode ser alugado 
por R$ 191 diários, em mé-
dia. Em Brotas, na serra do 
Itaqueri, o preço médio sobe 
para R$ 310. A diária de R$ 
191 é a mais barata entre to-
das as compiladas pela pes-
quisa CreciSP.

Em três das cinco cidades, 
a pesquisa CreciSP apurou 
que as casas de 4 dormitó-
rios têm preço idênticos. A 
diária média é de R$ 600 em 
Serra Negra e Brotas e R$ 
605 em Águas de Lindoia.

Evitar ‘fantasmas’

“Mais caras ou mais bara-
tas, todas as diárias podem ser 

negociadas, dependendo do 
tempo que se vai querer ocu-
par o imóvel e da antecedên-
cia com que se vai alugar”, 
afirma José Augusto Viana 
Neto, presidente do CreciSP. 
A previsão de que o Inverno 
de 2019 será mais quente que 
o normal, por causa do fenô-
meno El Niño que provoca 
aquecimento anormal das 
águas do Oceano Pacífico, 
é outro fator que “joga a fa-
vor dos veranistas de julho”, 
acrescenta Viana Neto.

“Menos frio e mais calor 
em julho devem fazer com 
que parte dos turistas deci-
da trocar as montanhas pelo 
mar, diminuindo o fluxo nas 
cidades serranas, e esse pode 
ser um argumento de nego-
ciação na hora de estabelecer 
o valor da diária que se vai 
pagar”, acrescenta o presi-
dente do CreciSP.

Seja na Serra, seja no Li-
toral, a “recomendação de 
segurança” de Viana Neto é 
que se alugue com a asses-
soria de um corretor ou imo-
biliária, “meio mais seguro e 
garantido de evitar golpes e 
fraudes de locadores fantas-
ma que costumam agir nes-
sas épocas”.

O site oficial do Creci traz 
os links de acesso a todas as 
imobiliárias credenciadas nes-
sas cinco cidades, bastando di-
gitar o endereço www.crecisp.
gov.br/cidadao/buscarporimo-
biliaria e a cidade desejada.
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Efeitos da LGPD nas empresas
A criação da Autoridade 

Nacional de Proteção de Da-
dos (Medida Provisória nº 
869/18) é mais um capítulo 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei nº 13.709/18), 
que entrará em vigor em 
agosto de 2020. Se aprovada 
pela Presidência da Repúbli-
ca, a ANPD será responsável 
pela fiscalização dos encar-
regados pelo tratamento de 
dados nos setores público e 
privado.

“O cotidiano das rotinas 
empresariais será fortemente 
impactado pela necessidade 
de resguardar os dados pes-
soais dos clientes”, pontua 
o vice-presidente da Aida 
Internacional, Sergio Ruy 
Barroso de Mello, lembran-
do que a norma passa a exi-
gir o consentimento expres-
so do usuário para qualquer 
operação de tratamento de 
seus dados pessoais reali-
zada em território nacional. 
“Empresas de pequeno, mé-
dio e grande porte terão que 
investir em cibersegurança 
e implementar sistemas de 
compliance efetivos para 
prevenir, detectar e remediar 
violações de dados pesso-
ais”, afirma o advogado em 
artigo publicado na Revista 
Cobertura.

O diretor de Cyber De-
fense da Stefanini Rafael na 
América Latina, Longinus 
Timochenco, e o Head de 
AI & Analytics da Stefanini 
Brasil, Marco Aurélio Peres, 
concordam: “os riscos à pri-
vacidade são reais. Há exi-
gências e especificações em 

alguns pontos cruciais que, 
a partir de agora, precisam 
ser levados em considera-
ção com muita segurança 
da informação”, escrevem 
em artigo publicado no In-
forChannel.  Os executivos 
alertam que a LGPD está ba-
tendo nas portas das empre-
sas com vigor, e sua adequa-
ção no ambiente corporativo 
deve ser implementada com 
a urgência que o tema requer.

Atenta à importância do 
assunto, a Delphos já apre-
sentou a todas as áreas da 
empresa os 14 passos para 
a adequação à LGPD. Em 
palestra, o economista es-
pecialista em gestão de ris-
cos e privacidade de dados 
Fernando Marinho abordou 
os principais conceitos da 
lei, tirando muitas dúvidas. 
“A diretoria da Delphos in-
veste na promoção do co-
nhecimento das práticas e 
ferramentas que podem po-
tencializar processos e capa-
citar os seus colaboradores”, 
conclui a diretora da empre-
sa, Elisabete Prado.

Campo de negócios

Outra novidade é a figura do 
Encarregado, que corresponde 
ao DPO (Data Protection Offi-
cer) da norma europeia. “Ao 
lado de dois outros agentes de 
tratamento de dados, o contro-
lador e o operador, o encarrega-
do poderá ser pessoa natural ou 
pessoa jurídica”, afirma a advo-
gada da Motta, Soito & Souza 
Advocacia Empresarial, Gloria 
Faria. Essa possibilidade abre 

espaço para compartilhamento 
ou terceirização dessa função, 
o que diminuiria o investimento 
nas medidas para conformidade 
com a lei a serem implementa-
das por pequenas e médias em-
presas - como milhares de cor-
retoras de seguros.

“Paralelamente, estimu-
ladas pela oportunidade de 
novos negócios para aten-
dimento da lei, empresas de 
tecnologia direcionariam 

sua expertise para desen-
volvimento de programas e 
sistemas adequados a tan-
to”, prevê Gloria Faria, que 
completa: “Em tempos de 
alto desemprego e disputa 
acirrada no fornecimento 
de serviços, as oportuni-
dades de novos postos de 
trabalho e contratos criadas 
pela LGPD serão, certa-
mente, bastante bem-vin-
das”.

Gloria Faria: ‘As oportunidades de novos 
postos de trabalho e contratos criadas pela 

LGPD serão, certamente, bastante bem-vindas’

Grupo Pentagonal inaugura unidade na região Centro-Oeste
Dando continuidade ao 

processo de abertura de no-
vas Unidades Franqueadas, 
o Grupo Pentagonal Segu-
ros inaugura neste mês mais 
uma franquia, Pentagonal
Guarantã do Norte, no Mato 
Grosso. É a 41ª unidade do 
grupo, que já possui 71 pon-
tos de venda pelo país. Os 
novos franqueados são Luiz 
Fogaça, empresário que atua 
no ramo de bebidas, distri-
buidor autorizado Coca-cola 
na região , acionista do gru-
po Refritã desde 1994 e Ca-
rine Huber, que foi executiva 
de Sucesso do Sicredi. A pri-
meira franqueadora do país 
na área de seguros possui 
modelo inédito no mercado
e está presente em todas as 
regiões brasileiras. A Região 
Centro-Oeste já contava com 
as unidades Cuiabá, Cuiabá 
II e Rondonópolis.

O Mato Grosso tem um 
PIB de R$ 123 bilhões, é 
o terceiro maior do país e 
tem uma economia baseada 
na venda de grãos para ou-
tros estados, sendo um dos 
maiores produtores do país. 
Bernard Biolchini, CEO do 
Grupo Pentagonal Seguros, 
enxerga uma oportunida-
de de negócio nesse estado 
como a mola propulsora de 
expansão na região.

“A Pentagonal já tem três 
franquias dentro do Mato 
Grosso e agora inaugura 
mais um espaço em Gua-
rantã do Norte. O trabalho 
de expansão requer plane-
jamento não só de vendas, 
mas da verificação de todos 
os detalhes quando falamos 
na abertura de uma unidade, 
onde a padronização da mar-
ca também é um detalhe im-
portante. Os nossos modelos 

possuem uma política a ser 
seguida durante a implanta-
ção, desde o primeiro conta-
to que requer avaliação ate a 
assinatura do contrato. Com 
o Mato Grosso sendo um es-
tado que se destaca no PIB e 
na produção de grãos, temos 
excelentes expectativas em 
relação a nossa presença na 
região”, explicou.

O trabalho na prática pode 
gerar dúvidas para os gestores 
das franquias e no início da 
unidade, estão incluídos ma-
teriais de apoio para todos os 
ciclos de abertura e condução 
do negócio. “Seguir a cartilha 
e as orientações é essencial 
para o retorno financeiro es-
perado por cada investidor das 
franchisings do nosso grupo. 
É preciso ter um diferencial 
nesse empreendimento, por-
que o mercado de seguros 
comercializa um contrato de 

apólice que requer constante 
acompanhamento, e não um 
produto de prateleira no qual 
vendeu, onde não há mais ne-
cessidade de pós venda. Co-
nhecimento sobre os produtos 
e expertise na área comercial 
são fundamentais para obter 
êxitos nessa empreitada. O 
mais importante de tudo isso é 
que sejamos cada vez menos 
um negócio apenas, e cada 
vez mais uma transformado-
ra de vidas, mostrando que é 
possível sim agregar lucrati-
vidade e qualidade de vida no 
mesmo lugar”, ressalta.

E encerra fazendo um 
convite aos corretores do 
mercado com mais de cin-
co anos de atuação: “venha 
Vestir a Camisa da Penta-
gonal e aumentar substan-
cialmente suas vendas e lu-
cros. Juntos, somos muito 
mais Fortes”.  

Seguro rural : R$ 1 bi de subvenção garantirão  
a cobertura de 15,6 milhões de hectares 

O aumento da subvenção 
ao prêmio do seguro rural 
para R$ 1 bilhão, anunciada 
pelo governo federal, deve 
favorecer e fomentar a comer-
cialização de seguros rurais no 
país. O valor é recorde e supe-
ra em 44% o montante máxi-
mo histórico disponibilizado 
em 2014, que foi de R$ 690 
milhões. Nesta safra 18/19, a 
Brasilseg indenizará mais de 
R$ 1 bilhão aos produtores 
rurais segurados que sofreram 
perdas em suas lavouras.

Paulo Hora, superintenden-
te de seguros rurais da Brasil-
seg, empresa da BB Seguros 
que responde por 61% desse 
mercado, acredita que seriam 
necessários, no mínimo, R$ 
840 milhões em subvenção 
para que o benefício do pro-
grama atendesse apenas aos 
produtores que já contratam 
seguro agrícola no país, mas 
que ainda é um volume muito 

pequeno, se comparado a ou-
tros país com esse instrumen-
to consolidado. 

Política agrícola

“A Brasilseg comemora a 
importância dada pelo gover-
no ao seguro rural como ins-
trumento de política agrícola 
no lançamento do Plano Safra. 
Com R$ 1 bilhão em recursos 
para utilização no exercício 
do ano civil, caso realmente 
seja executado em 2020, ve-
remos a possibilidade de aten-
der a todos os produtores que 
já se protegem com o seguro 
e ainda fomentar o cresci-
mento do mercado, buscando 
a marca de 15,6 milhões de 
hectares protegidos, conforme 
projetado pelo Ministério da 
Agricultura (MAPA), o que 
seria um crescimento de 46% 
sobre os atuais 10,7 milhões 
de hectares abrangidos com o 

seguro agrícola no país, com 
e sem subvenção”, destaca o 
executivo.

Ainda segundo Hora, 
mais importante que o au-
mento do recurso ao Pro-
grama, outros dois fatores 
são fundamentais: a revisão 
constante dos critérios de 
distribuição, possibilitan-
do acesso de mais produ-
tores de diversos sistemas 
de produção e regiões do 
país, e a previsibilidade de 
recursos, para que o merca-
do se programe, as segura-
doras invistam em estrutura 
e novos players participem.

Atualmente, o principal 
público que contrata se-
guro rural na modalidade 
agrícola no Brasil são os 
pequenos e médios produ-
tores, sendo que aproxima-
damente 74% dos recursos 
da subvenção estão con-
centrados nos estados do 

Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Pau-
lo, assim como a atuação 
da maioria das segurado-
ras. A Brasilseg é pratica-
mente a única seguradora a 
expandir a oferta de prote-
ção ao Centro-Oeste, Nor-
te e Nordeste, regiões que 
foram muito afetadas por 
intempéries climáticas nos 
últimos anos.

A Brasilseg foi pioneira 
no produto de faturamen-
to agrícola para soja, milho 
verão, café e para pecuária, 
com coberturas de produção 
e variação de preço das com-
modities, demanda constante 
do setor que deverá aumentar 
ainda mais no próximo ciclo.  
“Somos a única seguradora 
que trabalha fortemente es-
sas coberturas de receita, que 
já fazem parte de 49% dos 
prêmios de seguros agrícolas 
para essas três culturas. ”  

Fenacor contesta suspensão  
do prazo do recadastramento

A Federação Nacional dos 
Corretores de Seguros Pri-
vados e de Resseguros, de 
Capitalização, de Previdên-
cia Privada, das Empresas 
Corretoras de Seguros e de 
Resseguros (Fenacor) tomou 
conhecimento da publicação 
da Circular Susep nº 588, de 
24 de junho de 2019, ocor-
rida nesta data, suspendendo 
o prazo de início do recadas-
tramento para as Sociedades 
Corretoras de Seguros.

Sobre esse fato, esta fede-
ração lamenta, uma vez mais, 
essa nova suspensão, sem jus-
tificativa ou fixação de nova 
data para execução do tão 
necessário e imprescindível 
recadastramento das Socie-
dades Corretoras de Seguros, 
haja vista que o atual banco 
de dados do Cadastro Nacio-
nal dos Corretores de Seguros 
encontra-se completamente 
desatualizado, revelando, por 
conseguinte, em grande risco 
regulatório para o Mercado de 
Seguros.

A Fenacor, nesse aspecto, 
espera e aguarda uma resolu-
ção definitiva para essa ques-
tão, de forma urgente, sem a 
ocorrência de novas suspen-
sões ou adiamentos, conside-
rando a necessidade premente 
de atualização e depuração do 
banco de dados do citado ca-
dastro, haja vista que o último 
recadastramento de correto-

res de seguros foi estipulado 
pela Circular Susep nº 370, 
de 2008, ou seja, há 11 (onze) 
anos.

Segundo a federação, “tra-
ta-se, portanto, de adoção de 
medida administrativa que se 
impõe inadiável, em virtude 
da possibilidade eminente de 
atuação de Sociedades Corre-
toras de Seguros, sem estarem 
devidamente regularizadas, 
até mesmo em razão de alte-
rações contratuais ocorridas 
ao longo de suas existências, 
inclusive em relação aos seus 
corretores técnicos responsá-
veis, o que, consequentemen-
te, gera insegurança para o 
próprio Mercado de Seguros 
e, em especial, para os Consu-
midores.”

No seu comunicado à im-
prensa, a Fenacor explica que 
“considerando os dados obti-
dos do recente recadastramen-
to dos corretores de seguros, 
pessoas físicas, que revelaram 
o indeferimento de mais de 
11.500 (onze mil e quinhen-
tos) pedidos enviados à Su-
sep conclui, por decorrência, 
que é necessária a adoção de 
providências administrativas 
urgentes, concretas e definiti-
vas para a execução do reca-
dastramento das Sociedades 
corretoras de seguros, em prol 
de um melhor disciplinamen-
to para o próprio mercado da 
corretagem.”

Nova líder no Consultivo  
de Previdência Privada 

A Petraroli Advogados, 
escritório de advocacia espe-
cializado em seguros e pre-
vidência aberta e fechada, 
anuncia a chegada de Moara 
Ojidos como a nova líder da 
área consultiva de Previdên-
cia e Causas Especiais do 
ramo Pessoas. Ela deixou 
a consultoria Mercer Brasil 
para se tornar uma das sócias 
da Petraroli Advogados. Sob 
sua responsabilidade está o 
Consultivo de Previdência 
Complementar de Entidades 
Aberta e Fechada e Causas 
Especiais do Grupo Pessoas 
para a gestão e execução de 
projetos jurídicos de alta com-
plexidade, junto às segurado-
ras, aos fundos de pensão e à 
qualquer empresa que possua 
o produto previdência em seu 
pacote de benefícios ou carte-
la de produtos.

Com mais de 20 anos de 
experiência na área jurídica 
e no setor de seguros e pre-
vidência, a advogada chega 
para reforçar a atuação do 
escritório num momento 
bastante desafiador para o 
mercado, devido às altera-
ções pleiteadas pelo Gover-
no Federal na Previdência 
Social. “A reforma da Pre-
vidência despertou na socie-
dade a relevância da comple-
mentação de aposentadoria, 
dado o atual e conturbado 
cenário social. Um plano de 

previdência complementar é 
equiparado, hoje, a um plano 
de saúde, ou seja, deixa de 
ser um ‘item de luxo’ e passa 
a ser uma necessidade. Sob 
a ótica patronal, a empre-
sa que oferece um plano de 
previdência complementar 
no seu pacote de benefícios, 
dispõe de uma importante 
ferramenta para reter e atrair 
novos talentos”, afirma Mo-
ara Ojidos, nova sócia da Pe-
traroli Advogados.

“Por conta disso, o seg-
mento passa a ter boas opor-
tunidades de negócios, seja 
para incluir a previdência 
no pacote de benefícios das 
empresas ou mesmo alterar 
os produtos de previdência 
ofertados, refletindo as atu-
ais práticas de mercado”, 
complementa a advogada.

Graduada em Direito pe-
las Faculdades Metropolita-
nas Unidas (FMU), Moara 
Ojidos é especialista em Pre-
vidência Privada Aspectos 
Gerais, pela EDESP FGV 
(Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas) e em Gerenciamento 
e Desenvolvimento de Pro-
dutos e Serviços, pela FGV 
GVpec (Programa de Educa-
ção Continuada da Fundação 
Getúlio Vargas). Tem pas-
sagens por empresas como 
Porto Seguro, MAPFRE e 
Mercer Brasil.

Ex-jogador de futebol  
vence com rede de franquias

O empreendedor Bruno 
Bronetta se dedicou exclu-
sivamente a ser jogador de 
futebol dos 11 aos 30 anos. 
Passou por clubes como Por-
tuguesa, Corinthians, Santo 
André, Dinamo, Kavala e 
Caxias do Sul. No segundo 
semestre de 2014, enquanto 
participava da negociação de 
um contrato para jogar em 
um time na Bulgária, resol-
veu dar uma força na corre-
tora de seguros do sogro An-
gel Silva, a TSValle, pois sua 
única funcionária comercial 
havia pedido demissão.

Em seis meses, mesmo 
ostentando pouquíssimo 
conhecimento na área de 
seguros, conseguiu dobrar 
a quantidade de clientes 
da empresa, passando de 
40 para 80. Foi então que 
percebeu que tinha acerta-
do a mão nas vendas e es-
tava na hora de tirar a bola 
do pé: recusou proposta 

final com todas as garan-
tias do time da Bulgária e 
apostou de vez no merca-
do de seguros.

Com foco nos negócios, 
em julho de 2015, ainda 
atuando apenas com Angel 
Silva, Bronetta já havia mais 
que triplicado o seu núme-
ro de partida: 150 clientes. 
Em  2016, deu um salto para 
250 clientes. Foi então que 
percebeu que sua técnica de 
vendas era inovadora.

“O brasileiro é acostu-
mado com seguro de carro 
e pouco conhece as outras 
possibilidades que o merca-
do oferece. Na TSValle, ava-
liamos todas as necessidades 
de cada cliente, atuamos com 
cross selling e negociamos 
as melhores condições entre 
mais de 29 seguradoras, 08 
administradoras de consór-
cio e aproximadamente 60 
operadoras de planos de saú-
de”, relata o empresário.
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acionista.com.br
Seu Site Capital

Vale Itaubanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 51,58, 
com ganho de 0,30%.  Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a R$ 
36,50, com ganho de 0,38%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em R$ 
15,09 com ganho de 0,31%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 50,75, 
com perda de 1,48%.  Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a R$ 
35,73, com valorização de 0,11%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferencias da Randon terminaram cotadas a R$ 
9,08, com valorização de 0,33%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

DIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MESQUITA

RUA PARANA, S/Nº – CENTRO – MESQUITA/RJ
C.E.P.: 26553-020 - Tel.: (21) 2797-8600 

E-mail: mes01vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 

COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO 

DO EDIFICIO JÓIA D’OURO DE NOVA IGUAÇU em face 
de ELIANE ANGÉLICA SAMPAIO FIGUEIRA - PROCESSO 

Nº 0022906-89.2005.8.19.0038, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ROMANZZA ROBERTA NEME – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) – Eliane 
Angélica Sampaio Figueira -, que será realizado o público Leilão 
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA 
MODALIDADE PRESENCIAL: O Primeiro Leilão, por valor 
igual ou superior a avaliação, será no dia 18/07/2019 às 
11:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% 
da avaliação, no dia 22/07/2019 às 11:00h, situado no Átrio do 
Fórum de Mesquita, na Rua Arthur Oliveira Vechi, S\N - Centro, 
Mesquita - RJ, na forma dos inciso II do Art. 884, do art. 882 do 
CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 
de 13/07/2016. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo 
de Avaliação de fls. e-174/175: Imóvel situado na Rua Dr. Mário 
Guimarães, 362, apartamento 203 – Centro – Nova Iguaçu/RJ, 
devidamente registrado e caracterizado conforme cópia que 
acompanha o mandado e a Guia de IPTU. APARTAMENTO: Com
(02) dois quartos, (02) dois banheiros, uma sala, cozinha, varanda, 
piso da sala em taco encerado e do banheiro em cerâmica. Ao
tocante a pintura dos pisos, cerâmicas e aspecto geral, tudo se 
encontra em razoável estado de conservação. REGIÃO: Servida 
por melhoramentos públicos do município, com distribuição de 
energia elétrica, telefone, água, esgoto, asfaltamento e facilidade 
de transporte público. AVALIAÇÃO: Ante as pesquisas realizadas 
para a tomada de preços de imóveis semelhantes ao avaliado 
e considerando-se ainda a sua localização, dimensão, área 
construída, características, padrões de logradouro e estado 
geral de conservação. ATRIBUO ao bem acima descrito, o valor 
de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). E para que chegue 
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o 
presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 
892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de costume 
do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade, em 27 de 
maio de 2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo
__. (ass.) ROMANZZA ROBERTA NEME – Juiz de Direito. 

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Companhia” ou “Ideias-
net”) a se reunirem em primeira convocação, no dia 12 de julho de 2019, 
às 11:30 horas, na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio 
de Janeiro, RJ, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação dos termos e con-
dições do Protocolo e Justificação de Incorporação da Ideiasventures 
Participações S.A. pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), relativo à 
incorporação pela Ideiasnet da sua subsidiária integral Ideiasventures Par-
ticipações S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 03.673.814/0001-85 (“Ideiasventures”), nos termos dos artigos 
224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/1976 (“Incorporação da Ideiasventures”); 
(ii) Ratificação da nomeação e contratação da Valore Consultoria e Avalia-
ções Ltda. (“Meden Consultoria”) como empresa especializada responsável 
pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da
Ideiasventures para fins do artigo 227, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo
Ideiasventures”); (iii) Aprovação do Laudo Ideiasventures; (iv) Aprovação
da Incorporação da Ideiasventures, nos termos dos artigos 224, 225 e 227
da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos e condições descritos
no Protocolo e Justificação; e (v) Aprovação da celebração de contrato de
indenidade entre a Companhia e seus Administradores. A fim de facilitar o
acesso dos Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes
documentos na sede da Companhia, aos cuidados do Departamento de
Relações com Investidores, até o dia 10 de julho de 2019: (i) extrato ou
comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora
de serviços de escrituração de ações da Companhia; e (ii) para aqueles que 
se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com obser-
vância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/1976).
As informações e documentos referentes às matérias a serem deliberadas
na Assembleia, em especial a Proposta da Administração, estão disponí-
veis aos acionistas na sede social da Companhia, bem como nos endereços 
eletrônicos da Companhia (www.ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.
br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamentação vigente. Rio de
Janeiro, 24 de junho de 2019. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente
do Conselho de Administração.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR 
DE SECURIDADE SOCIAL
CNPJ 04.521.883/0001-36

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A ABRACIM – Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social - 
convoca os Sócios Fundadores e Efetivos para a Assembleia Extraordinária 
no dia 05/07/2019, na Avenida Treze de Maio, 13, Grupo 403, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20031-007, às 14h em primeira convocação e 14h30 em 
segunda convocação, cumprindo o que determina o seu Estatuto em seu 
Capítulo V, artigo 23, alínea “c”, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 
1) alteração do Estatuto na alínea “c” do Artigo 5º, para mudar o endereço
e foro da Associação para a Praça Floriano, 51, 19º andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 20.031-007.

Atividades da World Way Capital LP são suspensas 
CVM proíbe 
veiculação de 
oportunidades de 
investimento em 
derivativos  
da empresa

A Superintendência de 
Relações com o Mercado 
e Intermediários (SMI) da 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) decretou 
a suspensão da World Way 
Capital LP, empresa que atu-
ava no mercado financeiro 
brasileiro oferecendo inves-
timentos em criptomoedas, 
entre outras atividades A 
empresa não possui autori-
zação da CVM para atuar no 
Brasil.

A autarquia alerta o mer-
cado de valores mobiliários 
e o público em geral sobre 

a atuação irregular da World 
Way Capital LP. Foi detecta-
do que a empresa , por por 
meio do site https://way-
capital.com/pt (link para site 
externo), de redes sociais e 
de publicidade paga em me-
canismos de busca que efe-
tua a captação irregular de 
clientes para a realização de 
operações com derivativos 
baseados em ações, índices, 
criptomoedas e no denomi-
nado mercado Forex (Fo-
reign Exchange).

“O Ato Declaratório CVM 
17.195, emitido pela SMI, 
alerta que os derivativos são 
valores mobiliários e que a 
World Way Capital LP não 
está autorizada pela CVM a 
captar clientes residentes no 
Brasil, por não integrar o sis-
tema de distribuição previsto 
no art. 15 da Lei 6.385/76”, 
alertou o comunicado da au-
tarquia.

Sanções

A CVM determinou a 
imediata suspensão de vei-

culação de qualquer oferta 
de oportunidades de inves-
timento em derivativos, por 
qualquer meio. Caso não
seja cumprida a determina-
ção, a empresa estará sujeita 
à multa cominatória diária 
no valor de R$ 1 mil.

Além disso, sem prejuízo 
de responsabilidades pelas 
infrações já cometidas an-
tes da publicação deste ato, 
poderá haver imposição das 
penalidades cabíveis, nos 
termos do art. 11 da Lei 
6.385/76, após o regular pro-
cesso administrativo sancio-
nador.

Irregularidade

Segundo o site live-
coins.com.br, a Way Ca-
pital alegava que operava 
investimentos do tipo Fo-
rex. Porém, com o alerta 
da CVM, a empresa po-
derá enfrentar problemas 
para continuar atuando no 
Brasil. A CVM determi-
nou que a World Way Ca-
pital LP deixe de atuar no 

Brasil. O ofício publica-
do pelo órgão revela que 
a empresa poderá ter que 
pagar multa, caso conti-
nue a operar no país. Com 
a determinação da CVM, 
a World Way Capital LP 
deverá suspender os negó-
cios no país imediatamen-
te.

“A nota publicada pela 
comissão não anula possí-
veis investigações em curso 
contra a empresa. Caso a 
World Way Capital LP con-
tinue a oferecer serviços de 
investimentos no Brasil”, 
informou reportagem do site 
livecoins.com.br.

Após uma investigação 
em curso no Canadá, o site 
da World Way Capital LP 
saiu fora do ar. A empresa
foi condenada pelo Banco do 
Canadá, e supostamente es-
taria utilizando outro nome 
no mercado. “Em um vídeo 
no Youtube, um suposto in-
vestidor da empresa fala 
como funcionava a World
Way Capital LP”, revelou o 
site.

Congresso debate autonomia 
do Banco Central

A líder do governo no 
Congresso, deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP), quer 
construir um acordo para 
aprovar a autonomia do Ban-
co Central (BC). Ela partici-
pou de encontro entre o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia; o presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto; e líderes partidários 
para debater assuntos legis-
lativos de interesse do órgão.

Conforme a agência Câ-
mara, nesta segunda-feira, 
Maia já havia adiantado o 
encontro e listado entre as 
propostas que poderiam ser 
discutidas: a autonomia, a 
redução dos juros bancários 
e uma nova lei cambial.

De acordo com Joice Has-
selmann, a votação da proposta 
de autonomia do Banco Central 
depende de um acordo entre os 
parlamentares, já que se trata 
de um tema polêmico. “Auto-
nomia depende de uma agenda 
legislava. Para nós do governo, 
que somos liberais, é muito 

fácil, mas alguns acham que 
isso vai ser politizado”, disse a 
parlamentar. O Executivo en-
caminhou ao Congresso Na-
cional, em abril, o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 112 
/19, que define os objetivos do 
Banco Central e dispõe sobre 
a autonomia técnica, opera-
cional, administrativa e finan-
ceira da autarquia e sobre os 
mandatos dos seus dirigentes. 
Atualmente, o BC subordina-
se à Presidência da República.

A deputada também des-
tacou outros projetos de inte-
resse do Banco Central que 
poderiam ser discutidos pelo 
Legislativo, como a cobran-
ça de juros mais baratos para 
o cheque especial para quem 
ganha até dois salários míni-
mos, e novas propostas para 
oferta de crédito e microcré-
dito. Segundo Hasselman, a 
ideia é que esses projetos ca-
minhem junto com a reforma 
tributária, cuja comissão deve 
ser instalada nos próximos 
dias.
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Donald Trump faz nova 
ameaça para os chineses

Os Estados Unidos vão criar “tarifas adicionais” e 
“muito substanciais” sobre os produtos chineses, caso não 
seja fechado o acordo que permita equilibrar a relação co-
mercial entre as duas maiores economias do mundo, se-
gundo a declaração de Donald Trump, durante a entrevista 
concedida à Fox. As declarações de Trump foram no mes-
mo dia em que o secretário do Tesouro dos EUA, Steven 
Mnuchin, afirmou nà CNBC, que, nesta fase, Washington 
e Pequim já percorreram 90% do caminho para o acordo. 
E que a parcela restante presenta o que os chineses sabem 
que é o que os EUA exigem para dar as negociações por 
concluídas com um desfecho positivo. Além da questão 
relacionada com o direito de propriedade, Washington ex-
ige condições de reciprocidade para as empresas america-
nas a operar, ou que queiram entrar, no mercado chinês.

Draghi no Fed em vez de Powell
Na entrevista concedida à Fox, Trump voltou a criti-

car o presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, afir-
mando que ele está fazendo “mau trabalho” e voltar a 
pressioná-lo para que decida baixar os juros para que os 
EUA garantam melhores condições para competir com as 
restantes economias, em particular com a China. Depois 
de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, 
ter afirmado, na semana passada, estar disposto a voltar 
a fazer o necessário para manter a Zona Euro crescendo, 
abrindo assim a porta a novas reduções dos juros, Trump, 
revelou que gostaria de ver acontecer o mesmo nos EUA e 
preferia ter o italiano à frente do banco central americano 
“em vez do nosso homem do Fed”.

Tecnisa quer R$ 400 milhões
A Tecnisa tem um valor de mercado de R$ 460 milhões, 

mas está sondando o mercado para levantar cerca de R$ 
400 milhões em um follow-on. A operação praticamente 
vai zerar a dívida líquida da empresa, que se situa ao redor 
de R$ 450 milhões, possibilitando que a companhia volte 
a crescer.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia aberta / CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 / Nire Nº 33300161899.

Convocação: Ficam convocados os senhor es acionistas da Litel  Par t icipações S.A. 
a comparecer na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29/07/2019, 
às 10h, na sede social da Cia, na Rua da Assembleia, 10/37º, sl. 3701 (parte), 
Centro, RJ/RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Autorização 
do pagamento de juros sobre o capital próprio deliberados em 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018 em bens, mediante entrega aos acionistas da Cia de ações de emis-
são de Vale S.A. (“Vale”); e, (ii) Se aprovado o item (i) acima, definir a data de rea-
lização da Assembleia como data-base da cotação da ação de Vale a ser utilizada 
para fins de determinação da quantidade de ações de emissão de Vale que serão 
entregues aos acionistas. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da 
Litel, na sua página na internet (http://www.litelbrasil.com) e nas páginas da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) toda do-
cumentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral. 
RJ, 26/06/2019. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração.

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/MF nº 28.789.998/0001-74 - NIRE 33.3.0031176-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas da KATRIUM 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede 
da Companhia, localizada na Estrada João Paulo, 530, parte, Honório 
Gurgel, CEP 21512-000, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 03 de 
julho de 2019, às 10:30 hrs, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1. Analisar as contas da administração, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018; e 2. Eleição do Conselho de Administração. Rio de 
Janeiro, 25 de junho de 2019. José Rosenberg Furer, Diretor.

MOISÉS DAVID BALASSIANO, na qualidade de locador do imóvel situado 
à Rua Otávio Kelly n°26 Tijuca, por meio de contrato de locação celebrado 
com ASSEMBLÉIA CRISTÃ ASSISTENCIAL MENSAGEIROS DO 
EVANGELHO em 14/05/2018, diante de todas as tentativas sem sucesso de 
contato com a locatária, do inadimplemento de 05 (cinco) meses de aluguel, 
e em vista do flagrante abandono do imóvel, solicita que seu representante 
entre em contato através do telefone 21-2511-3311 no prazo máximo de 
até 15 dias corridos para fins de rescisão do contrato firmado, sob pena de 
retomada imediata.

RECEBIMENTO DE LICENÇA
OPPORTUNITY MÉTRICA LTDA, CNPJ 29.839.743/0001-31, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SUBMA, através 
do processo nº 26/510.046/2019, a Licença Municipal Prévia e de Instalação 
- LPMI n° 000059/2019 para desenvolvimento de projeto de construção de
edificação residencial multifamiliar, situado na Rua Ministro Raul Fernandes
nº 216, Botafogo. Rio de Janeiro – RJ.

Começa fase não vinculante de 
venda da Breitener Energética 

A Petrobras iniciou a fase 
não vinculante referente à 
venda da totalidade de sua 
participação de 93,7% na 
empresa Breitener Energéti-
ca S.A., localizada no estado 
do Amazonas. Os potenciais 
investidores habilitados para 
essa fase receberão instruções 
sobre o processo de desinves-
timento, incluindo as orienta-
ções para elaboração e envio 
das propostas não vinculan-
tes. “A operação está alinha-

da à otimização do portfólio 
e à melhoria de alocação do 
capital da companhia, visan-
do à geração de valor para os 
nossos acionistas”, destacou a 
estatal em comunicado nesta 
quarta-feira.

“A presente divulgação 
está em consonância com a 
Sistemática para Desinves-
timentos da Petrobras, que 
está alinhada ao regime es-
pecial de desinvestimento 
de ativos pelas sociedades 

de economia mista fede-
rais, previsto no Decreto 
9.188/2017”, disse a estatal 
em comunicado. 

A Breitener Energética pos-
sui duas Unidades Termoelé-
tricas (UTE), UTE Breitener 
Tambaqui S.A. e UTE Brei-
tener Jaraqui S.A., situadas 
em Manaus, totalizando 315 
MW de capacidade instalada. 
As usinas possuem capacida-
de contratada de 120 MW até 
2025 com a Amazonas Ener-

gia, distribuidora de energia 
do Amazonas, por meio de 
contrato exclusivo de compra 
e venda de energia (Power 
Purchase Agreement).

A etapa de divulgação da 
oportunidade (teaser) durou 
mais de um mês, iniciada em 
13 maio. O teaser reúne as 
principais informações sobre 
a oportunidade, bem como 
os critérios de elegibilidade 
para a seleção de potenciais 
participantes.

Petrobras: precificação da oferta pública secundária de ações da Caixa 
A Petrobras, em continui-

dade ao comunicado de 10 
de junho de 2019, informou 
nesta quarta-feira a preci-
ficação da oferta global de 
241.340.371 ações ordiná-
rias de emissão da estatal 
e de titularidade da Caixa 
Econômica Federal, acio-
nista vendedora. Também 
estão incluídas nesse pacote 
69.302.000 ações na forma 
de American Depositary 
Shares (ADSs). 

O preço por ação foi fixa-
do em R$30,25, totalizando 
em torno de R$7,3 bilhões. 
Já o preço por ação sob a 
forma de ADS será equiva-
lente ao preço por ação con-
vertido para dólares norte-

americanos (US$), com base 
na taxa de câmbio de venda 
dessa moeda (PTAX) divul-
gada pelo Banco Central do 
Brasil.

As precificações foram 
feitas na data de terça-feira 
(25). Segundo a Petrobras, as 
ações serão ofertadas simul-
taneamente no Brasil, nos 
termos da Instrução CVM 
nº 400/2003 e demais dis-
posições legais aplicáveis, 
com esforços de colocação 
das ações no exterior (oferta 
brasileira), e no exterior, sob 
a forma de ADSs, em oferta 
registrada na U.S. Securities 
and Exchange Commission 
–SEC - (oferta Internacional 
e, em conjunto com a oferta 

Brasileira, oferta global).
De acordo com a estatal, 

não será realizado qualquer 
registro da oferta global ou 
das ações, inclusive sob a 
forma de ADSs em qualquer 
agência ou órgão regula-
dor do mercado de capitais 
de qualquer país, exceto no 
Brasil, junto à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
e nos Estados Unidos da 
América, junto à SEC. 

A oferta global foi regis-
trada pela CVM sob o n.º 
CVM/SRE/SEC/2019/002. 
Informações adicionais a 
respeito da oferta global po-
dem ser obtidas no anúncio 
de Início de oferta pública de 
distribuição secundária de 

ações ordinárias de emissão 
da Petrobras e no prospecto 
definitivo da de oferta públi-
ca de distribuição secundária 
de ações ordinárias de emis-
são da Petrobras (prospecto 
definitivo), divulgados nes-
ta data, disponíveis no we-
bsite da Petrobras: https://
investidorpetrobras.com.br/
pt/acoes-dividendos-e-di-
vida/prospectos e clicar em 
“Oferta Pública Secundária 
Petrobras 2019”.  A Petro-
bras disse que o comunicado 
tem caráter exclusivamente 
informativo, nos termos da 
legislação em vigor, e não 
deve ser considerado como 
um anúncio de oferta de 
ações.

Pequenas centrais hidrelétricas devem 
atrair R$ 70 bilhões de investimentos
Usinas podem 
ser construídas 
na bacia do Rio 
Pardo (MS)

Em debate sobre perspecti-
vas socioambientais da matriz 
elétrica brasileira com repre-
sentantes do setor, em Bra-
sília, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
disse nesta quarta-feira que 
a implementação de 536 pe-
quenas centrais hidrelétricas 
(PCHs) no país poderá resul-
tar em investimentos de R$ 70 
bilhões nos próximos anos. 

De acordo com o ministro, 
inicialmente as sete peque-
nas usinas a serem constru-
ídas na bacia do Rio Pardo 
(MS) terão, juntas, cerca de 
130 MW de potência, o su-
ficiente para abastecer uma 
população de 1 milhão de 
pessoas. “E poderão gerar 
R$ 1 bilhão de investimentos 
no estado.” Há necessidade 

de liberação ambiental para 
construir o empreendimento.

Ele disse que as centrais 
agora são suas “queridinhas” 
e que os projetos básicos 
delas totalizariam quase 8 
mil megawatts de potência. 
Albuquerque participou de 
encontro com agentes do se-
tor elétrico e foi promovido 
pelo Fórum dos Agentes do 
Setor Elétrico e pelo Fórum 
de Meio Ambiente do Setor 
Elétrico e defendeu maior 
aproximação entre autorida-
des governamentais e lide-
ranças do setor elétrico, no 
sentido de trabalhar de for-
ma conjunta as ações consi-
deradas prioritárias.

“Trabalhamos ativamen-
te para o aprimoramento do 
planejamento energético, 
com fortalecimento da sus-
tentabilidade ambiental. A 
palavra-chave é planejamen-
to. No início de nossa gestão 
chamamos a todos para apre-
sentar nossas ações prioritá-
rias, e como iríamos realizar 
a implementação delas”, 
afirmou, classificando como 
ponto chave para a sustenta-

bilidade a modernização do 
processo de licenciamento 
ambiental, de forma mais rá-
pida, transparente, racional e 
objetivo.

Agenda

Conforme noticiou repor-
tagem da Agência Brasil, o 
ministro declarou que pre-
tende construir uma agenda 
com a Associação Brasileira 
de Entidades Estaduais de 
Meio Ambiente (Abema) e 
os órgãos estaduais de meio 
ambiente para uniformizar 
procedimentos e viabilizar 
a carteira dos projetos de 
pequenas centrais hidrelétri-
cas,

“Se construídas, essas 
unidades poderão represen-
tar investimentos da ordem 
de R$ 70 bilhões no país, e 
atender cerca de 14 milhões 
de unidades consumidoras.” 
A implantação das PCHs, no 
entanto, depende ainda de li-
cenciamento ambiental.

“Também fará parte da 
agenda com a Abema e com 
os órgãos ambientais, o in-

centivo ao desenvolvimento 
de inventários hidrelétricos 
participativos, procedimen-
to já iniciado pela Aneel 
[Agência Nacional de Ene-
gia Elétrica], que resultou na 
aprovação pioneira, semanas 
atrás, dos inventários de sete 
pequenas centrais hidrelétri-
cas em parceria com o Ins-
tituto de Meio Ambiente do 
Mato Grosso do Sul (Ima-
sul). É assim que temos de 
trabalhar: estado por estado, 
dentro de um planejamento”, 
disse Bento Albuquerque.

Consultado pela Agência
Brasil, o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Geração 
de Energia Limpa (Abragel), 
Charles Lenzi, disse que 
os mais de 500 empreendi-
mentos estão localizados do 
Centro-Oeste para baixo, 
não afetando a Amazônia. 
“Pequenas Centrais Hidre-
létricas são ambientalmente 
mais interessantes do que 
as grandes hidrelétricas, 
porque os reservatórios são 
pequenos, espalhados e, ge-
ralmente, funcionam a fio 
d’água”, explicou.

BC chinês emite US$ 4,36 bilhões em títulos em Hong Kong
O Banco Popular da 

China (BPC) emitiu nesta 
quarta-feira 30 bilhões de 
yuans (US$ 4,36 bilhões) 
em títulos do banco central 
em Hong Kong. A emissão, 
considerada muito bem-su-
cedida, ganhou popularida-
de entre os investidores do 
mercado offshore e atendeu 
às demandas do mercado, 
anunciou o BPC em sua pá-

gina na internet.
O Banco Central vendeu 

20 bilhões de iuanes em pa-
péis de um mês, e 10 bilhões 
de iuanes de seis meses, com 
uma taxa de juros de oferta 
de 2,8% e 2,85%, respecti-
vamente, segundo o comu-
nicado.

Foi a primeira vez que o 
BPC emitiu títulos de um 
mês e seis meses em Hong 

Kong, e a quantia total de 
oferta excedeu 85 bilhões de 
iuanes.

A emissão ajudou a ex-
pandir a faixa dos produtos 
financeiros denominados em 
yuan com altos ratings de 
crédito em Hong Kong, além 
de ampliar as ferramentas de 
gestão de liquidez de yuan, 
disse o BPC.

A medida também ajudará 

a melhorar a curva de rendi-
mento do yuan na região e 
a promover a internaciona-
lização do yuan, acrescen-
tou o BPC. O BPC emitiu 
pela primeira vez títulos em 
Hong Kong em novembro de 
2018, quando 20 bilhões de 
iuanes foram arrecadados. A 
mesma quantia em títulos foi 
emitida em fevereiro e maio 
deste ano.
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Ofertas públicas iniciais na AL caem 95% no trimestre
Uma pesquisa global di-

vulgada nesta quarta-fei-
ra pelo escritório de Baker 
McKenzie, em cooperação 
estratégica com Trench Ros-
si Watanabe, aponta forte 
queda no valor e no volume 
das ofertas públicas iniciais 
(IPOs) na América Lati-
na no primeiro semestre de 
2019. Em toda a região, 
ocorreram apenas duas ope-
rações domésticas – uma no 
Brasil e uma Chile –, tota-
lizando US$ 243 milhões. 
O montante representa um 
declínio de 95% em valor e 
71% em volume, os meno-
res números desde 2014.

Para efeitos de compara-
ção, no primeiro semestre de 
2018 foram realizadas sete 

operações locais no Brasil 
e no México, que captaram 
cerca de US$ 4,7 bilhões. Já 
no mesmo período de 2019, 
ocorreu apenas a operação 
da Centauro, pertencente ao 
Grupo SBF, que rendeu mais 
de US$ 173 milhões na B3 
(Bolsa, Brasil, Balcão), e o 
IPO da Inmobiliaria Man-
quehue SA, que captou US$ 
69 milhões na bolsa de valo-
res de Santiago, no Chile.

Ainda de acordo com o 
estudo, há uma queda acen-
tuada no Brasil no volume 
de ofertas públicas iniciais 
nos últimos anos. Nos seis 
primeiros meses de 2017, 
o país teve nove IPOs. Já 
no mesmo período de 2018 
ocorreram três operações, 

enquanto em 2019 apenas 
uma.

Daniel Facó, sócio e líder 
das práticas transacionais de 
Trench Rossi Watanabe, conta 
que, geralmente, os IPOs na 
América Latina são impul-
sionados por México, Brasil 
e Argentina, mas questões 
políticas causaram problemas 
para essas operações. “No 
Brasil, tivemos uma primeira 
transação de IPO bem-sucedi-
da em abril de 2019, após exa-
tos 12 meses sem quaisquer 
IPOs na B3.

No entanto, é natural que 
investidores brasileiros e es-
trangeiros aguardem a reso-
lução de algumas incertezas 
no cenário político brasileiro 
antes de tomarem decisões 

de investimento mais rele-
vantes no país. Isso ocorre 
especialmente no que diz 
respeito à reforma da pre-
vidência, que acaba sendo 
um gargalo para a atual ex-
pectativa a respeito do rea-
quecimento da economia e 
melhor desempenho do mer-
cado para essas transações 
no país”.

Queda global

De acordo com o estudo, 
a queda na atividade do IPO 
não é exclusividade da Amé-
rica Latina. Globalmente, o 
valor total das ofertas públi-
cas iniciais teve um decrés-
cimo de 37% em relação à 
captação de capital, enquan-

to o volume total caiu 34% 
no primeiro semestre do ano, 
em comparação com o mes-
mo período de 2018.

No total, foram levantados 
cerca de US$ 70 bilhões em 
514 IPOs – o menor número 
para valor e volume desde 
2016. Para Facó, diversos 
fatores político-financeiros 
internacionais afetaram es-
sas operações ao redor do 
mundo. “A paralisação do 
governo federal dos EUA, a 
evolução das tensões comer-
ciais entre Washington e Pe-
quim, e o Brexit enfraquece-
ram a confiança dos grandes 
investidores”, complementa 
o advogado.

Trench Rossi Watanabe é 
um dos maiores escritórios 

de advocacia do Brasil. Sua 
banca de advogados é com-
posta por equipes especiali-
zadas em advocacia empre-
sarial com foco em negócios, 
preparadas para orientar 
seus clientes nacionais e in-
ternacionais, auxiliando-os 
a antecipar, gerenciar e so-
lucionar os desafios criados, 
além de assessorá-los em 
um ambiente cada vez mais 
complexo, em termos de 
economia e negócios. Nesse 
quadro de pressão competi-
tiva, Trench Rossi Watana-
be desenvolve e executa, de 
forma coordenada, uma es-
tratégia efetiva para proteger 
seus interesses e preservar o 
valor das suas operações e 
investimentos.

Vale injetará R$ 1,8 bilhão em Brumadinho 
Reduzir rejeitos, 
estabilizar 
estruturas e 
reconstruir 
equipamentos

A mineradora Vale asse-
gurou que irá injetar R$ 1,8 
bilhão até 2023, dos quais 
cerca de R$ 400 milhões a 
R$ 500 milhões serão apli-
cados este ano. A afirmação 
foi feita pelo diretor de Re-
paração e Desenvolvimento 
da empresa, Marcelo Klein, 
em coletiva de imprensa nes-
ta quarta-feira para apresen-
tar as medidas que vêm sen-
do tomadas pela companhia 
após a tragédia, ocorrida em 
janeiro, e que deixou cente-
nas de mortos.

A empresa acredita que 
os recursos garantirão a se-
gurança geotécnica das es-
truturas remanescentes da 
Mina Córrego do Feijão, na 
zona rural de Brumadinho 
(MG), a remoção e destina-
ção adequada dos rejeitos 
e de parte da recuperação 

ambiental, especialmente 
do trecho atingido do rio 
Paraopeba. 

A empresa explicou em 
nota que está avaliando even-
tuais obrigações e compen-
sações adicionais, dentre as 
quais as ambientais, que serão 
provisionadas no resultado de 
segundo trimestre de 2019, 
em conjunto com os valores 
anunciados nesta quarta-feira.

Klein afirmou, no entan-
to, que a Vale prevê já ter 
divulgado a maior parte 
dos recursos que precisa-
rão ser empenhados como 
consequência do desastre. 
“A gente entende que é 
um montante bem menor 
(que poderá ser agregado), 
a grande parte do investi-
mento previsto para a re-
cuperação ambiental já foi 
contemplada, a gente está 
agora na fase de refinamen-
to dos números”, disse.
Obras

Dentro da Mina Córrego 
do Feijão, a Vale está exe-
cutando obras para reforçar 
a estabilidade das estruturas 
remanescentes, entre as quais 
a barragem B6, e do material 
que permaneceu na Barragem 

1 (B1). Também estão sen-
do executadas intervenções 
para recuperar e reconstruir 
equipamentos públicos das 
comunidades impactadas. 
Algumas já foram entregues, 
como a construção da ponte 
da Avenida Alberto Flores 
e a reforma da Igreja Nossa 
Senhora das Dores, infor-
mou a mineradora.

Segundo a empresa, estão 
sendo executadas interven-
ções para recuperar e recons-
truir equipamentos públicos 
das comunidades impacta-
das. Algumas já foram en-
tregues, como a construção 
da ponte da Avenida Alberto 
Flores e a reforma da Igreja 
Nossa Senhora das Dores.

O Plano de Contenção de 
Rejeitos apresentado pela 
empresa aos órgãos públi-
cos, logo após o rompimento 
da barragem, divide as obras 
em três trechos.

Até agora foram removidos 
cerca de 550 mil metros cúbi-
cos de material, que, após vis-
toria do Corpo de Bombeiros, 
são transportados para uma 
área dentro da Mina Córrego 
do Feijão, previamente defi-
nida e autorizada pelos órgãos 
competentes.

Tratamento de água

Após passar pelas estrutu-
ras de contenção, a água do 
ribeirão Ferro-Carvão será 
retida em um reservatório, 
formado por uma cortina de 
estacas-prancha (barramento 
constituído de placas metá-
licas), pouco antes da nova 
ponte da Avenida Alberto 
Flores e da confluência com 
o rio Paraopeba. Deste reser-
vatório, a água é bombeada 
para a Estação de Tratamen-
to de Água Fluvial (ETAF), 
que já está em operação.

Na ETAF, a água passa por 
processos de filtragem e re-
moção de sedimentos e é de-
volvida ao rio Paraopeba, por 
meio do córrego Casa Branca. 
A estação de tratamento tem 
capacidade para tratar apro-
ximadamente 2 milhões de 
litros de água por hora. A água 
chega com valores acima de 
20 mil NTU e sai com índices 
abaixo de 15 NTU, em média. 
Os padrões de turbidez do Co-
nama (Conselho Nacional de 
Meio Ambiente) são de até 
100 NTU.

Os sólidos decantados na 
bacia de sedimentação da 
ETAF são direcionados para 

grandes bolsas denominadas 
tubos geotêxteis, responsá-
veis por conter, armazenar e 
desidratar o rejeito. A água 
drenada dessas bolsas é nova-
mente conduzida ao sistema 
de filtragem da estação de tra-
tamento e é devolvida tratada 
ao rio. Os sólidos nos tubos 
geotêxteis são removidos e 
transportados para a área den-
tro da mina de Córrego do 
Feijão definida e autorizada 
pelos órgãos competentes.

Até o final de maio foram 
realizados aproximadamente 
1,4 milhão de análises de água, 
sedimentos e rejeitos, conside-
rando 393 parâmetros. Além 
da análise da água superficial, 

também foram coletadas amos-
tras em profundidade de dois 
metros. Os resultados são com-
paráveis às águas superficiais, 
estando dentro da normalidade. 
O trabalho vem sendo conduzi-
do por cinco laboratórios espe-
cializados, envolvendo aproxi-
madamente 250 profissionais.

A implantação de todas 
essas estruturas cumpre pa-
pel integrado no processo de 
contenção de sedimentos e 
impedimento do carreamen-
to de material no curso do 
Paraopeba. As ações foram 
devidamente comunicadas e 
aprovadas pelos órgãos pú-
blicos e Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais.

Cade aprova aquisição de 
participação na Ticket pelo Itaú
Autarquia não 
identificou 
possibilidades  
de fechamento  
de mercado 

Na sessão de julgamento 
desta quarta-feira, o Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) aprovou a 
aquisição, pelo Itaú Unibanco, 
de participação societária cor-
respondente a 11% do capital 
social da Ticket Serviços, que 
atua majoritariamente no seg-
mento de vale-benefícios para 
o trabalhador. A operação foi 
autorizada sem restrições pela 
maioria do Tribunal.  Foram 3 
votos a favor em dois contra. 
A aquisição foi realizada em 
fevereiro deste ano.

Itaú e Ticket atuam, respec-
tivamente, no mercado de pro-
dutos e serviços financeiros e 
no setor de benefícios para o 
trabalhador. Com a transação, 
o Itaú poderá adicionar os be-
nefícios emitidos pela Ticket 
à sua atual oferta de produtos 
e serviços nos segmentos de 
atacado e de médias, micro e 
pequenas empresas. A Ticket, 
por sua vez, poderá acelerar 
o crescimento no negócio de 
benefícios ao trabalhador.

Durante a sessão, a con-
selheira Polyanna Vilanova 
apresentou voto-vogal por 
meio do qual analisou possí-
veis riscos à concorrência re-

sultantes da verticalização das 
operações das empresas. Se-
gundo ela, não foram identifi-
cados incentivos econômicos 
que possam resultar em fecha-
mento de mercado, pelo Itaú, 
no sentido de recusar a cap-
tura de transações de outros 
players de vale-benefícios.

Do mesmo modo, tam-
bém não há racionalidade 
em um eventual fechamento 
de mercado pela Ticket para 
impedir que suas transações 
sejam capturadas pelos con-
correntes do Itaú (realizada 
por meio da Rede).

“A operação não introduz 
ou amplia incentivos condu-
centes à adoção de práticas 
prejudiciais à concorrência 
nos mercados analisados. A 
análise dos autos não per-
mite concluir que potenciais 
danos à concorrência esta-
riam diretamente associados 
ao ato de concentração”, ex-
plicou a conselheira. Caso o 
Itaú deseje realizar futuras 
aquisições de participações 
acionárias na Ticket, as no-
vas operações deverão ser 
submetidas ao Cade para 
análise concorrencial.

A Ticket Serviços S.A. é
uma empresa parte do gru-
po Edenred, presente no Bra-
sil desde 1976, sendo parceira 
do Programa de Alimentação 
do Trabalhador. Com os anos, 
a empresa ampliou seu leque 
de atuação, com o lançamento 
de produtos e serviços como 
o Ticket Restaurante, Ticket 
Alimentação, Ticket Car, Ti-
cket Transporte, Ticket Cultu-
ra e soluções pré-pagas.




