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Cesit

Pochmann: estagnados em um patamar inferior a 2015

Gimenez: retomada em 2020 é ilusão

Nível de 2014 só será
alcançado em 2022

Sem presença do
Estado, alertam
economistas, país
seguirá com
economia fraca

No ritmo em que a economia
brasileira está crescendo, talvez em
2022 o país volte a ter o patamar de
produção que tinha em 2014. Esta é
a análise do economista Márcio Pochmann. “Nós estamos estagnados
em um patamar inferior a 2015”,

afirmou em entrevista ao jornal
Brasil de Fato.
Ele explicou que, com o declínio da renda da maioria da população, uma recuperação econômica não está no horizonte do Brasil
a médio prazo. “Com as políticas
neoliberais, podemos dizer que
90% da população se encontra
pior do que estava em 2014. Mas
não podemos dizer isso dos 10%
mais ricos, que não foram afetados por esse quadro desfavorável
– pelo contrário, é o segmento
que conseguiu melhorar seu padrão de vida, apropriando-se da
pouca renda gerada no país.”
Além da escassa oferta de emprego, a taxa de informalidade en-

Saldo comercial cai 20,5%
e é o pior desde 2015
O Brasil registrou em 2019 superávit comercial (diferença entre
exportações e importações) de US$
46 bilhões. O resultado é 20,5% inferior ao apurado no ano passado,
US$ 58 bilhões, e representa o menor desempenho desde 2015, quando o saldo foi de U$S 19,5 bilhões.
Os dados foram divulgados nesta
quinta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da
Economia.
Entre janeiro e novembro, as
exportações somaram US$ 239,26
bilhões, uma queda de 7,5%, pela
média diária, em relação ao ano
anterior (2018). No acumulado do
ano passado, as importações somaram US$ 177,34 bilhões, uma
queda de 3,3% sobre as compras
internacionais em 2018.
Os principais fatores para a queda das exportações, segundo o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, foi o aprofundamento
da crise econômica na Argentina,
importante comprador de produtos
manufaturados brasileiros, e a crise
suína na China, que reduziu a demanda pela soja brasileira, que é
um dos principais produtos vendi-

dos pelo país. Ao todo, esses dois
problemas reduziram as exportações brasileiras em cerca de US$
12 bilhões.
Mesmo diante do resultado pífio
da balança – fruto da política de exportação baseada em commodities –
Ferraz afirmou que o objetivo do Governo Bolsonaro não é aumentar esse
saldo, mas ampliar a corrente total de
comércio do país, que é a soma das
importações com a exportações. No
ano passado, essa cifra foi de US$
401,34 bilhões – um valor 5,7% menor em relação ao ano anterior.
Segundo o secretário, o governo não deve se preocupar em obter
saldos comerciais muito positivos
e citou o caso dos Estados Unidos,
país que tem déficit em sua balança comercial. “Se saldo comercial
fosse importante, eu costumo dizer
sempre isso, os Estados Unidos
seriam a economia com pior desempenho comercial do planeta,
porque há décadas eles têm déficit
comercial na sua balança. Fundamentalmente, balança comercial é
o resultado líquido de quanto um
país poupa e do quanto ele investe”, insistiu.
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tre os trabalhadores ocupados aumenta mês a mês e chegou a 41%.
O processo de desregulamentação
do mercado de trabalho favoreceu a
“transformação do bico como ocupação”, criticou Pochmann.
Para o professor Denis Maracci
Gimenez, do Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit), da Univesidade Estadual de Campinas (Unicamp), alguns fatores determinantes para um
crescimento robusto – como consumo das famílias e investimentos
– estão apagados do ambiente econômico. Algumas medidas comemoradas pelo empresariado e por
setores da mídia, como a reforma
da Previdência e o acirramento da

Bolsa reduz
taxas para
atrair pequeno
investidor

A B3 (bolsa de valores de São
Paulo) reduziu tarifas no mercado
de ações para expandir a base de
investidores pessoas físicas. A B3
anunciou nesta quinta-feira um novo
modelo de tarifação do mercado de
ações para atrair o pequeno investidor de varejo. A taxa de manutenção
de conta, que hoje chega a cerca de
R$ 110 ao ano, será zerada, permitindo que as corretoras ampliem a
base de clientes pessoa física. A tarifa cobrada na negociação de ações na
B3 também cai cerca de 10% para as
pessoas físicas em geral.
Esse conjunto de medidas atinge
cerca de 65% da base de investidores pessoa física que atualmente têm
saldo em contas de renda variável
na B3. A medida representa uma
redução de aproximadamente R$
250 milhões nas tarifas pagas pelos
clientes da B3 no ano considerando
os volumes negociados nos últimos
12 meses.
O movimento ocorre no momento
em que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou o funcionamento de uma nova bolsa de valores
no país, a Americas Trading System
Brasil (ATS). Somado a isso, os investidores estrangeiros deixaram a
B3: em 2019, retiraram R$ 43 bilhões, montante próximo ao recorde
de fuga de 2008, ano em que os mercados mundiais foram à lona.
Assim a B3 busca o pequeno
investidor. O número de contas ativas saltou de 643 mil em janeiro de
2018 para 1,5 milhão.
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desorganização do mundo do trabalho após a reforma trabalhista, são
incapazes de fazer o país voltar a
crescer de maneira consistente.
Projetar um PIB de 2% em 2020
como “boa notícia”, depois de cinco anos de economia estagnada por
falta de projeto de desenvolvimento, é uma ilusão, afirmou Gimenez
à RBA.
É impossível sair da estagnação
sem uma ação ordenada e estratégica do Estado, alerta o professor
do Cesit. “Nenhum país do mundo,
em tempo nenhum da história, conseguiu recuperar e desenvolver sua
economia, criar empregos decentes
e promover alguma distribuição de
renda sem um Estado atuante.”

Governo ganha
mais de R$ 700
milhões na Mega
da Virada
A Mega da Virada 2019, concurso especial 2.220 da Mega-Sena,
registrou a maior arrecadação na
história das loterias da Caixa. O
valor total arrecadado atingiu o volume de R$ 1.028.882.101,50. Esse
resultado é 16,12% superior ao total arrecadado em 2018.
Segundo a Caixa, só nos canais
eletrônicos (portal Loterias Caixa,
aplicativo Loterias Caixa e Internet
Banking, a arrecadação ultrapassou
R$ 77,8 milhões e correspondeu a
7,56% do total das apostas realizadas.
O total do prêmio de R$ 304,2
milhões, que será divido entre quatro apostas vencedoras, superou a
estimativa de R$ 300 milhões feita
pela Caixa.
Por lei, 48% do total arrecadado
vai para os programas sociais (saúde, educação, segurança, esportes,
seguridade social); 33% para os
prêmios (na Mega ainda há mais
5% acumulado dos sorteios do ano)
e 19% para custeio, manutenção e
comissão dos lotéricos.
Dentro dos programas sociais,
que recebe a maior fatia da arrecadação, quem mais leva é a seguridade social, que fica com 17%,
seguida pelos investimentos em segurança, com 9%. O Comitê Olímpico Brasileiro, por exemplo, fica
com uma parte pequena, 1,73%.
A arrecadação do jogo, que é
administrada pela Caixa, tem distribuição rápida. A partir de cinco
dias úteis, depois do sorteio, a parte dos programas sociais começa a
ser repassada. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio.
Após esse período, os valores são
repassados ao Tesouro Nacional
para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (Fies).

Limite para juros no cheque
especial vale a partir de 2ª feira
O cheque especial terá juros limitados a 8% ao mês a partir da
próxima segunda-feira. A limitação dos juros do cheque especial,
modalidade de crédito com taxas
que quadruplicam uma dívida em
12 meses, foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
no fim de novembro.
Os juros do cheque especial encerraram novembro em
12,4% ao mês, o que equivale a

LEILÃO & COMPANHIA
Ano começa com
ofertas para quem
quer começar ou
completar
coleções
Lydia
Gonzalez,
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306,6% ao ano.
Ao divulgar a medida, o Banco Central (BC) explicou que o
teto de juros pretende tornar o
cheque especial mais eficiente e
menos regressivo (menos prejudicial para a população mais
pobre). Para a autoridade monetária, as mudanças no cheque especial corrigirão falhas
de mercado nessa modalidade
de crédito.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,0268

Dólar Turismo

R$ 4,170

Euro

R$ 4,498
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,14%
1,32%

Iuan

R$ 0,5779

Ouro (gr)

R$ 202,65

Selic
Hot Money

4,50%
0,85% a.m.
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2020 com Ciência e consciência
grande influência na nossa
vida cotidiana. Ela possibilita avanços nas áreas
da saúde, da alimentação,
do ambiente, da tecnologia, da energia etc., contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida das
populações consolidando
a sociedade nos avanços
econômicos, culturais e
intelectuais. Ela contribui
para enfrentar novos desafios, cria conhecimentos
e melhora a educação e a
qualidade de vida das pessoas reduzindo desigualdades e construindo pontes.
Defender a Ciência é defender o futuro. Aqueles que
olham a Ciência com miopia

O ano de 2019 não vai deixar saudades. Os indicadores sociais revelam um retrocesso, com mais brasileiros
vivendo na pobreza, desemprego nas alturas e um
dicionário de mazelas em
todos os segmentos da sociedade. A Ciência brasileira,
que sempre teve um desenvolvimento com altos e
baixos, agora passa por um
momento de turbulência extrema, com cortes de bolsas,
cortes de verbas, evasão de
cérebros e outras sequelas
que comprometem o nosso
futuro tanto no campo social
como econômico.
Ao longo dos tempos os
frutos da ciência exercem

mont, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Celso Furtado,
Joahana Dobereiner, Milton
Santos, Ruth Nussensweig,
Luiz Hildebrando Pereira da
Silva, Maria Deane, Bertha
Becker, Paulo Freire, Cesar
Lattes, Otto Gottlieb e Mario
Schenberg.
Temos instituições científicas respeitadas internacionalmente como o Instituto
de Matemática Pura e Aplicada (Impa), o Instituto de
Pesquisas Espaciais (Inpe).
Temos mais de uma centena
de Sociedades Científicas
coordenadas pela Sociedade
Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) que tem
estreita parceria com a Aca-

não têm a consciência da
condenação histórica a que
serão submetidos. A esses
sugiro relembrar o pensamento de Confúcio: “Não
corrigir nossas falhas é o
mesmo que cometer novos
erros”.
A ciência brasileira foi
institucionalizada pela criação do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
no início da década de 50 do
século passado e vem apresentando progressos marcantes. Podemos nos orgulhar de cientistas brasileiros
que deixaram como legado
contribuições marcantes. Entre eles, Alberto Santos Du-

Agradecer é preciso
Essa época é boa para se
colocar em dia a leitura, ler
Eça de Queiroz e Graciliano
Ramos, por exemplo, assistir
a bons filmes, como Hebe, a
estrela do Brasil, Dois Papas e Bacurau e a programas
de televisão, além de encontrar ou reencontrar amigos e
familiares.
Nesse recesso, entre
o Natal e o Ano Novo,
aproveitei para ler, conhecer novas histórias. E
assistindo ao Encontro, de
Fátima Bernardes, fiquei
atento a um dos quadros do
programa que abordava a
gratidão, a comunhão entre
as pessoas, a necessidade
de expressarmos os nossos sentimentos. Quadro
bem editado. Leve, mas, ao
mesmo tempo, profundo.
E aí me veio, em especial,
à cabeça uma pessoa, com
quem muito aprendi e que
me deu grandes oportunidades profissionais, o empresário Ronald Guimarães
Levinsohn. Com ele, por
mais de 20 anos, trabalhei.
Lembrei-me de outras pessoas igualmente queridas
e que marcaram, com suas
lições de vida, a minha
própria vida e trajetória.
Mas como pregava o programa da Fátima, o momento
é propício aos agradecimentos. E indo ao encontro dessa
mensagem, me senti compelido, não sei bem o porquê, de,
nesse primeiro artigo de 2020,
agradecer a Deus por todas
as conquistas; aos meus pais,
Cezar e Margarida; minha
mulher, Claudia; e minhas

filhas, Aline e Camila; pelos estímulos e momentos de
prazer familiar, mas também
agradecer ao Ronald, Annita,
Claudia, Ricardo, João, Antonio, Rachel, Paulo, Efrem e
Roberto.

Figuras que
estão, todas elas,
guardadas na
minha mente e no
meu coração
Corria os anos 80, e eu
era repórter de O Globo.
Fui fazer uma reportagem
sobre o Curso de Dança,
ofertado pela então Faculdade da Cidade, o único
no Brasil à época e dirigido
pela bailarina Dalal Achcar. Casualmente, fui novamente escalado para fazer
uma matéria sobre o Curso
de Marketing, primeiro
bacharelado no gênero do
país, que a mesma Instituição iria ministrar, coordenado por Davino Machado.
Conheci a professora Annita Gorodicht, diretora-geral
da Faculdade da Cidade, e
com ela travamos amizade.
O tempo foi passando, e a
mestra me convidou para
chefiar o Departamento de
Jornalismo. Relutei, em um
primeiro momento, pois
também estava na Universidade Gama Filho, mas
acabei aceitando o desafio.
Não demorou muito e

ultrapassa os anos e as décadas. Agradeço, igualmente, a
oportunidade de ter conhecido e convivido com escritores geniais, como Rachel
de Queiroz, João Cabral e
Antonio Olinto, e educadores, como o ministro Paulo
Renato de Souza, que fez,
em oito anos, uma verdadeira revolução na educação
nacional, Efrem Maranhão
e Roberto Claudio, ambos
presidiram o Conselho Nacional de Educação e foram
reitores, respectivamente da
UFPE E UFCE.
Agradeço a Deus por ter
me dado o irmão-camarada
Ricardo Boechat, o Brow,
cuja ausência me enche de
profunda tristeza. Juntos,
compartilhamos anos e anos
de convivência intensa.
Essas figuras estão, todas
elas, guardadas na minha
mente e no meu coração.
E lembrando Henri Frederic Amiel, “agradecimento
é o início da gratidão. Gratidão é a conclusão do agradecimento. Agradecimento
pode consistir apenas de palavras. Gratidão é mostrada
em atos.”
Que, em 2020, possamos
ser mais gratos, esperançosos, construindo relações
pessoais e profissionais, com
mais amor e fraternidade.
E que tenhamos uma maior
boa vontade com o próximo,
procurando entendê-lo melhor e com mais respeito.

conheci o poderoso e controvertido Ronald, um
homem do mundo e com
quem acabei aprendendo
muito. Sua visão global
e sua inteligência lúcida
sempre foram por mim
apreciadas. Astuto, ousado
e sempre à frente do seu
tempo, esse advogado, que
estudara em Nova York e
que trabalhara com os juristas Nelson Hungria e
Orozimbo Nonato, que fora
inclusive presidente do Supremo Tribunal Federal, e
com o banqueiro Nelson
Rockefeller, passou a se
dedicar ao desenvolvimento da Faculdade da Cidade e me confiou a tarefa
de credenciá-la em Centro
Universitário da Cidade.
De professor a reitor, passei por todas as funções da
Faculdade da Cidade e do
Centro Universitário da Cidade, do qual me desliguei
anos antes do seu descredenciamento, por um ato selvagem, político e descabido do
ministro que ocupava a Pasta
da Educação.
Assim, neste momento,
período de reflexões e de
agradecimentos, quero agradecer muitíssimo, e publicamente por meio do nosso
MONITOR MERCANTIL,
ao Ronald, pelo apoio, estímulo
e
consideração
demonstrados ao longo da
nossa convivência, assim
como à sua filha Claudia,
que me honra com sua amizade até os dias atuais.
Os tempos passam, mas
a amizade quando é sincera

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula

Sou feito de retalhos
Cora Coralina
Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma.
Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou.
Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior…
Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade… que me tornam mais pessoa, mais humano, mais
completo.
E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados… haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma.
Portanto, obrigado a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história
com os retalhos deixados em mim.
Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias.
E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso bordado de ‘nós’.”

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

demia Brasileira de Ciências
(ABC) em defesa da Ciência
brasileira.
Além disso, temos um
fantástico capital para o futuro, representado pelo Programa de Iniciação Científica, capitaneado pelo CNPq,
o maior do planeta, com a
participação de mais de 100
mil estudantes universitários
e de ensino médio.
Com essa história e com
esse seu potencial, vamos
deixar a ciência brasileira
despencar ladeira abaixo?
A resposta definitivamente
é não. Em vez de propostas
sem sentido como a fusão
do CNPq com a Coordenação de Aperfeiçoamento do

Ensino Superior (Capes),
vamos fundir a Ciência com
a consciência para darmos
oportunidade a todos os
brasileiros e brasileiras de
serem felizes orgulhosos de
serem brasileiros e brasileiras. Vamos lutar para termos
um grande e virtuoso desenvolvimento científico e
tecnológico no ano de 2020
e nos anos seguintes. Vivas
aos cientistas brasileiros e
vivas à Ciência brasileira.

q Isaac Roitman
Professor emérito da
Universidade de Brasília,
pesquisador emérito do
CNPq e membro da Academia
Brasileira de Ciências.

PL sobre trabalho
para PCDs é perigoso
retrocesso social
Praticamente tinha desistido de falar publicamente
de política, pois infelizmente
é um assunto que acaba gerando confusão, mas dessa
vez não podemos de forma
alguma ficar em silêncio,
dadas as ameaças e consequências do Projeto de Lei
6.159/2019, assinado pelo
ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes.
Independentemente da sua
posição política, aconselho a
não deixar de se manifestar
contra o PL 6.159, que retira
a obrigatoriedade das empresas de contratar pessoas
com deficiência.
O cidadão brasileiro pode
inclusive demonstrar sua
insatisfação publicamente,
respondendo a uma enquete
no site da Câmara dos Deputados, que trata do assunto,
inserindo, também, sua
própria opinião. Naquela página há a íntegra do projeto:
www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=2230632
O fato concreto é que o
Brasil é um país, de acordo
com a história, bastante
injusto socialmente, com
grande concentração de
riquezas e um profundo
abismo social. Só as pessoas que têm, por exemplo,
problemas físicos ou que
convivem com elas sabem
como é difícil a inserção de
uma Pessoa com Deficiência
(PCD) no mercado de trabalho. Até mesmo conseguir
uma escola particular inclusiva é uma tarefa extremamente árdua (mesmo a lei
obrigando a inclusão).
Eu pessoalmente sofri com
essa situação, quando constatavam que meu filho, João Victor, de 7 anos, era autista, após
visitarmos dezenas de escolas,
onde sempre comunicavam
cinicamente que “não tinham
mais vagas”.
No mundo há algumas
coisas que, lamentavelmente,
só funcionam porque a lei
obriga, e não se enganem, a
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contratação de PCD é uma
dessas situações. Um parecer
da procuradora do Ministério
Público do Trabalho, Janilda
Guimarães de Lima, interpreta que a proposta em tramitação no Legislativo infringe
Convenção da ONU, principalmente porque a ideia prejudica substancialmente a vida
das pessoas com deficiência,
inclusive sem qualquer participação no projeto de lei de
suas entidades representativas.
Entre outros pontos negativos, o texto suprime a cota
de pessoas com deficiência
no mercado de trabalho, criando situações que dificultam a fiscalização do Ministério Público do Trabalho e
dos auditores fiscais. O conteúdo impõe aos deficientes, mesmo que não tenham
condições para tal, a obrigatoriedade de se reabilitarem
ou habilitarem para suas
atividades profissionais, e
caso não consigam trabalhar de acordo com o interesse do empregador, podem
não conseguir mais atuar no
mercado de trabalho e perder
seus benefícios.
Há também mais uma série de outras implicações no
caso de o PL ser aprovado.
As mudanças prejudicarão
sobremaneira esses indivíduos, mas também as respectivas famílias das pessoas com deficiência. Na
hipótese de que a lei seja
assinada, esse universo de
brasileiros ficará condenado
a voltar a viver numa espécie
de prisão domiciliar, como
era no passado.
Seja você de direita, de esquerda, comunista, anarquista, liberal, enfim, seja lá o que
você for, não fique a favor de
um retrocesso absurdo desses.
Esse projeto não pode passar
em hipótese alguma!

q João Raposo
Advogado, é sócio-fundador
do escritório Raposo Soares e
Salomé Advogados.
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Avulso (outros estados)...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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Produção industrial encolhe no final do ano
Cortes de
emprego e queda
nas exportações

Pesquisa aponta desigualdade
como problema nº 1 da AL

A desigualdade social suplantou a corrupção na
pesquisa feita pela Ipsos com formadores de opinião
da América Latina. Apesar do noticiário persistente
que tenta apontar a propina como a origem de todos
os males latino-americanos, as diferenças sociais tiveram 67% das respostas; corrupção ficou com 63%;
em terceiro, bem distante, a falta de respeito ao sistema democrático, com 22% (na Bolívia, que sofreu um
golpe em novembro, os três temas aparecem praticamente empatados, com 57%, 62% e 59%, respectivamente).
No Brasil, a desigualdade lidera a lista, com 60% de
escolhas, bem acima da corrupção (40%). Em terceiro,
um empate: falta de respeito ao sistema democrático e
desemprego/falta de crescimento econômico foram escolhidos por 37% dos entrevistados.
Falando em economia, o Uruguai desbancou o Chile
como melhor país da região, escolhido por 76%. O país
de Sebastián Piñera, sacudido por manifestações diárias
contra a desigualdade social, desabou para o quinto
lugar, com 46% das preferências. Em 2018, o Chile era
tido por 93% dos formadores de opinião como o mais
qualificado em economia – o que mostra o descompasso entre os entrevistados e a população.
A pesquisa La Crisis En América Latina ouviu 360
pessoas em 14 países da região.

Os números reais da Petrobras
Quem quiser conhecer a verdade sobre as finanças
da Petrobras pode acessar os balanços no site da empresa. Verá que a estatal registrou lucros constantes de
2006 a 2013. No período do chamado “preço controlado” (2009/2013), a companhia apresentou os maiores
lucros e as maiores gerações de caixa de sua história.
Nunca teve problemas financeiros, registrando uma
Liquidez Corrente sempre acima de 1,5, ensina Cláudio da Costa Oliveira, economista da Petrobras aposentado.
Prejuízos vieram no período 2014/2017 e não foram
causados por corrupção e muito menos por preços controlados. “Os prejuízos foram causados pelos impairments, que são ajustes contábeis sem efeito no caixa da
empresa”, registra o economista.

Câncer de pele
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
(Conitec) abriu consulta pública para avaliar a incorporação ao SUS de diversos medicamentos para tratar o
melanoma, menos comum dos cânceres de pele, mas o
mais severo devido ao alto risco de disseminação para
outros órgãos.
Anualmente, o Brasil registra 6.260 novos casos da
doença e 1.794 óbitos, segundo o Instituto Nacional
de Câncer (Inca). A consulta foi aberta mês passado, o
Dezembro Laranja, que marca a Campanha Nacional de
Prevenção ao Câncer da Pele.

Lavagem
Os profissionais da contabilidade devem entregar a
Declaração Anual Negativa ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (Coaf), até 31 de janeiro. A
Lei 9.613/1998 busca prevenir e combater a lavagem de
dinheiro e o financiamento ao terrorismo.
Segundo a vice-presidente de Fiscalização, Ética e
Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, Sandra Maria Batista, a informação prestada contribuirá para
que o Coaf identifique as ocorrências suspeitas. “Vale
ressaltar que a prática de operações ilícitas derivadas de
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo não
são protegidas pelo sigilo profissional, pois configuram
crime”, explica Sandra.

Sem biscoito
Será que a tradição natalina do biscoito de gengibre
saiu de moda na Europa? É o que se pergunta a Eurostat,
espécie de IBGE europeu. Entre os Estados-membros
da União Europeia, a Alemanha produziu o maior volume do biscoito (83 mil toneladas), representando quase
metade (44%) da produção total da UE, seguida pelos
Países Baixos (45 mil toneladas, 24%) e Polônia (27 mil
toneladas, 14%).
Estes três Estados-membros da UE foram responsáveis por mais de três quartos (81%) da produção total
de biscoito de gengibre da UE em 2018, que somou 189
mil toneladas. Em 2008, foram 239 mil toneladas. Será
a queda de 21% provocada por mudanças na tradição ou
pela crise econômica?

Convicção
A fuga de Carlos Ghosn expôs que o sistema judiciário do Japão se assemelha a uma grande Operação
Lava Jato: prende-se o suspeito por 23 dias sem acusação formal e sem acesso a advogados, e os procuradores
interrogam por até 12 horas seguidas até que a pessoa
confesse.

A expansão verificada no
final do ano não impediu que
o setor industrial do Brasil
registrasse taxas de crescimento de novos pedidos e da
produção com consideráveis
reduções. Isso é o que mostra o Índice de Gerente de
Compras (PMI, na sigla em
inglês) Industrial do Brasil
elaborado pela IHS Markit,
que caiu de 52,9 em novembro para 50,2 em dezembro.
O índice, divulgado nesta
quinta-feira, ainda indica
expansão da atividade, mas
a uma taxa de crescimento
menor.
Em dezembro também foi
observado um retorno aos
cortes de empregos e queda
mais acentuada nas exportações em mais de uma década. Ao divulgar o resultado
abaixo do valor de 52,9 registrado em novembro, o Índice Gerente de Compras foi
sazonalmente ajustado, indicando melhoria mais fraca
nas condições de negócios

no atual período de cinco
meses de crescimento.
A inflação de custo de
insumos aumentou um pouco, devido à depreciação
do real, mas as empresas
se mostraram relutantes em
repassar as cargas de custos
aos clientes devido às condições contidas da demanda. Um aspecto positivo foi
que o otimismo em relação
aos negócios se fortaleceu e
atingiu um recorde de alta de
onze meses.
Ao comentar os dados do
PMI, Pollyanna De Lima,
economista principal da IHS
Markit, disse que “os resultados mais recentes do PMI
mostram um final de ano
contido para os fabricantes
brasileiros, com vendas atenuadas levando a um crescimento marginal e mais lento
na produção, assim como
a um corte de empregos renovado. As leituras decepcionantes observadas em
dezembro atuaram para cancelar parcialmente os ganhos
fortes em outubro e novembro, com o desempenho do
setor no último trimestre de
2019 ficando basicamente
em sintonia com o observado no terceiro trimestre. Isto
indica que o setor fez uma

contribuição apenas marginal para o crescimento econômico no quarto trimestre”,
avaliou.
O subsetor de bens de capital foi o principal obstáculo para o aumento do índice
básico, ao registrar a primeira deterioração em um ano,
em meio a contrações sólidas nos volumes de vendas e
de produção. O crescimento
foi mantido nas categorias
de bens de consumo e de
bens intermediários, onde
tanto o volume de produção
quanto a quantidade de novos trabalhos se expandiram
em dezembro.
O volume consolidado da
produção industrial aumentou pelo quinto mês consecutivo, embora pela taxa
mais fraca nesse período.
Algumas empresas sugeriram que a quantidade mais
elevada de vendas impulsionou a produção, mas outras
reduziram as fabricações devido à demanda mais fraca
por seus produtos.
O volume total de novos
negócios se expandiu por
uma fração em dezembro,
com a recuperação sendo
a mais fraca no atual período de sete meses de crescimento. O crescimento

foi, em parte, contido por
vendas mais baixas para os
mercados internacionais. O
volume de novos pedidos
para exportação diminuiu
ao ritmo mais acentuado
desde o início de 2009. As
evidências indicaram uma
demanda fraca por parte dos
clientes na América Latina,
especialmente da Argentina
e do Chile.
“As leituras decepcionantes observadas em dezembro
atuaram para cancelar parcialmente os ganhos fortes
em outubro e novembro,
com o desempenho do setor
no último trimestre de 2019
ficando basicamente em sintonia com o observado no
terceiro trimestre. Isto indica
que o setor fez uma contribuição apenas marginal para
o crescimento econômico no
quarto trimestre”, analisa a
economista da IHS Markit
Segundo a IHS Markit, o
subsetor de bens de capital
foi o principal obstáculo para
o aumento do índice básico,
ao registrar a primeira deterioração em um ano. Já nas
categorias de bens de consumo e de bens intermediários
o crescimento foi mantido,
tanto da produção quanto da
demanda.

Guardar dinheiro é a principal meta financeira do brasileiro
Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e
pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) mostram que apesar de o novo
ser novo, alguns dos objetivos financeiros para 2020
já são velhos conhecidos do
consumidor. Pelo segundo
ano seguido, guardar dinheiro figura como a principal
meta financeira do brasileiro
para este ano (49%). Além
disso, 30% planejam fazer
uma viagem, 28% pretendem comprar ou reformar a
casa e 27% querem tirar as
finanças do vermelho.
O levantamento revela
ainda que houve uma queda de 11 pontos percentuais
entre os que estão otimistas

com o quadro econômico
para 2020, passando de 72%
para 61% na comparação
com os que esperavam um
cenário melhor para 2019.
Ainda assim, a maioria se
mantém otimista. Já 19%
acreditam em um ambiente
igual e apenas 12% pior.
Para os que têm boas expectativas, as razões apontadas são o sentimento de que
as coisas podem melhorar
apesar dos problemas (60%),
a confiança de que haverá
uma recuperação econômica
(48%) e a expectativa de que
o governo irá fazer as reformas que o país precisa (26%).
Também caiu de 72% para
65% a percepção dos brasileiros que esperam uma melhora em sua vida financeira.

Outros 21% acreditam que
em 2020 sua situação deve
ser igual e 7% pior. Entre os
otimistas, um novo ano com
perspectivas mais positivas
significa a possibilidade de
conseguir manter as contas
em dia (57%), economizar
e fazer reserva financeira (53%) e realizar algum
sonho de consumo (52%).
Dentre os que esperam a
concretização dos planos,
64% acreditam de que as
coisas vão melhorar e 49%
estão se organizando financeiramente.
Na avaliação do presidente
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, mesmo com a
percepção menos otimista do
que a observada no início de
2019, agora as evidências de

uma retomada estão mais fortes. “Ainda que o ano de 2019
tenha exigido contenções de
gastos entre os brasileiros,
face ao desemprego e à perda
do poder de compra, tudo indica que o país voltará a receber investimentos em 2020.
A continuidade das reformas
estruturais será essencial para
preparar as bases de um novo
ciclo de prosperidade em um
futuro próximo”, observa.
Foram entrevistadas 600
pessoas, entre 25 de novembro e 4 de dezembro, de
ambos os sexos e acima de
18 anos, de todas as classes
sociais, em todas as regiões
brasileiras. A margem de
erro é de 4,0 pontos percentuais para um intervalo de
confiança a 95%.

Saída da UE é apenas fase 1 do Brexit para o Reino Unido
Com uma maioria de 80
cadeiras na Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro
britânico, Boris Johnson,
está pronto para vencer a arrancada para deixar a União
Europeia em 31 de janeiro.
As celebrações do “partido
de saída” serão de curta duração, uma vez que a “vitória” é apenas a primeira fase
de uma corrida mais longa
- chegar a um acordo comercial com a UE até o final de
2020.
Ivan Rogers, que atuou

como representante permanente da Grã-Bretanha
na UE, disse que a saída
do país do bloco será apenas o ponto de partida em
uma jornada difícil e incerta que pode continuar por
anos. Em vez de ter tudo
“empacotado” até o final
de janeiro, Rogers, falando
à agência Xinhua em uma
entrevista recente, disse que
as negociações quase certamente se estendem até a
segunda metade da terceira
década do século XXI.

Johnson insistiu repetidamente que não estenderia o período de transição
de 11 meses, até o final do
qual as negociações com
Bruxelas sobre futuras relações devem ser concluídas.
Quando a Grã-Bretanha
deixar o bloco no final de
janeiro, o período de transição começará e sua relação
comercial com a UE permanecerá a mesma. Continuará seguindo as regras da
UE e contribuindo para o
seu orçamento.

Em uma entrevista de final
de ano ao jornal francês Les
Echos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, disse que os dois
lados precisam pensar seriamente se o prazo de 2020 é
suficiente para chegar a um
acordo. Admitindo que estava muito preocupada com
o pouco tempo disponível, a
presidente disse: “Seria razoável avaliar a situação no
meio do ano e, se necessário,
concordar em estender o período de transição”.

Mentira sobre
salário mínimo

PIB de 2019 será verdadeiro?

Opinião pública
preparada

sem a aplicação de certos encargos) por viajantes chegando ao Brasil nos aeroportos e
portos teve aumento do limite
de isenção de US$ 500 para
US$ 1.000. “Nos Free Shops
terrestres não houve mudanças, permanecendo a cota de
isenção em US$ 300”, detalhou a Receita. Também não
houve aumento do limite de
isenção para compras realizadas no exterior por viajantes
chegando ao Brasil por aeroporto ou porto.
A Receita também informou que não houve aumento
da cota de isenção para bagagem de viajantes chegando
por aeroporto ou porto, que
permanece em US$ 500, mas
pontuou que a Decisão nº 24
do Conselho do Mercado Comum, assinada em 4 de dezembro de 2019, autoriza os
países do Mercosul a aumentar essa cota de isenção para
US$ 1.000, porém esse aumento ainda será regulamentado por meio de uma portaria
do Ministro da Economia.

Em conversa com eleitores e jornalistas em frente ao
Palácio da Alvorada nesta
quinta-feira, o presidente Jair
Bolsonaro mentiu ao dizer
que reajustou o salário mínimo para 2020 “acima do que
seria se a lei do PT estivesse em vigor”. Na verdade, o
mínimo foi reajustado de R$
998 para R$ 1.039. Pela regra
de 2012, o reajuste deveria
ser para R$ 1.045. O novo
salário passou a valer nesta
quarta-feira, 1 de janeiro.
A “lei do PT” a que Bolsonaro se refere é a Lei nº
12.382, que estabeleceu a
regra de ajuste do salário mínimo para o período de 2012
a 2015 e sancionada pela expresidente Dilma Rousseff.
A Lei determina que o reajuste do mínimo passe a levar
em conta não apenas a inflação do ano anterior, mas também o crescimento do PIB de
dois anos antes. Será que o

Cuba tem o melhor
IDS do mundo
Cuba é o país que apresenta os melhores índices de
desenvolvimento sustentável,
segundo informe anual apresentado recentemente pela
Assembleia Geral da ONU,
posição que supera países
capitalistas avançados, inclusive Grã Bretanha e Estados
Unidos, que por décadas submetem Cuba a um bloqueio
econômico e financeiro com
consequências genocidas. O
Índice de Desenvolvimentos
Sustentável (IDS), projeto do
antropólogo e escritor Janson
Hickel, calcula os índices de
“desenvolvimento humano”
de uma nação considerando as
estatísticas sobre esperança de
vida, nível de atendimento em
saúde e educação e também
pelo “excesso ecológico”, que
mede a quantidade de carbono
per capita que excede os limites naturais da terra.

É preciso preparar a opinião
pública para uma decisão que
será tomada de forma a respeitar o que está previsto na Constituição – em especial no Artigo
85, que aponta os atos presidenciais que podem ser classificados como crime de responsabilidade. Assim o presidente Jair
Bolsonaro se manifestou nesta
quinta-feira antes de decidir
sobre eventual veto ou não o
Fundo Eleitoral aprovado pelo
Congresso Nacional, Em dezembro, o Congresso aprovou
o Orçamento para 2020 com a
previsão de R$ 2 bilhões para o
Fundo Eleitoral.

Limites de compras
em Free Shops
A Receita Federal divulgou
nota nesta quinta-feira esclarecendo que as compras realizadas nos Free Shops (lojas
onde produtos são vendidos
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Ano começa tenso para
políticos de olho nas eleições
O ano mal começou e
as eleições municipais já
estão na ordem do dia. O
recesso parlamentar das
casas legislativas deu mais
tempo para senadores,
deputados e vereadores
iniciarem as articulações
políticas em suas bases
eleitorais. O mês de janeiro vai ser de muita discussão, com candidaturas
majoritárias e minutas de
candidatos proporcionais
sendo definidas.
Prefeito Rodrigo Neves
Esse início de ano vai ser tenso, principalmente, para
políticos considerados tradicionais. Na última eleição, os
campeões de votos sequer apareciam nas pesquisas préeleitorais. Quem tem mandato e pouco fez nos últimos anos
são os mais preocupados. A renovação promete ser grande
nas casas legislativas e muitos prefeitos terão dificuldades
para se reeleger. Há quatro anos, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), por exemplo, foi o único a se reeleger
nos municípios da Região Metropolitana do Rio.

Alerj quer incentivar vistoria no gás
A Assembleia Legislativa do Rio deve tomar
medidas para alertar a
população sobre a importância da vistoria em
instalações de gás encanado. A Comissão de
Minas e Energia Alerj
constatou o baixo número de vistorias realizadas
2019, menos de 7% do
Deputado Max Lemos
total. Residências e casas
comerciais têm negligenciado o que determina a Lei 6.890/14, que instituiu a vistoria. O presidente da comissão, o deputado Max Lemos
(MDB), destacou que é preciso conscientizar a população
sobre a importância da vistoria para prevenir acidentes e
proteger a vida humana.

STF apresenta balanço de 2019
O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou suas atividades deste ano apresentando os dados finais de 2019.
Foram recebidos um total de 92.147 processos, sendo
20.753 originários (22,5%) e 71.394 recursais (77,5%).
Só este ano, o Plenário físico do STF se reuniu 79 vezes
e julgou 259 processos. No Plenário Virtual foram realizadas 40 sessões e julgados 3.280 processos. O Pleno
também se reuniu em duas sessões solenes. Ao longo do
ano, foram realizadas 124 sessões plenárias. No estoque
do STF há 30.713 processos em tramitação.

Câmara do Rio tem produção regular
Em 2019, a Câmara do Rio de Janeiro aprovou 280 novas leis municipais em 106 sessões ordinárias e 34 sessões
extraordinárias. Os 51 vereadores apresentaram 514 projetos de lei, 90 projetos de decreto legislativo, 56 projetos de
lei complementar, 13 projetos de emenda à lei orgânica e
11 projetos de resolução.

Pedido histórico de impeachment
Pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, a Câmara Municipal do Rio aprovou a abertura de
um processo de impeachment contra o chefe do Poder
Executivo. Em junho, os vereadores votaram pelo arquivamento das três denúncias contra o prefeito Marcelo Crivella relativas a supostas irregularidades na
renovação do contrato de exploração do mobiliário
urbano por empresas de publicidade. Treze vereadores
votaram pelo impedimento, 35 pelo arquivamento e um
se absteve.

Congestionamento de CPIs
Outro fato inédito na Câmara do Rio este ano foi o
funcionamento, simultâneo, de 12 comissões parlamentares de inquérito (CPIs). As comissões investigaram
desde as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais de fevereiro de 2019 e
suas respectivas responsabilidades, até o desabamento
do túnel acústico Rafael Mascarenhas, irregularidades
na concessão da Linha Amarela e da Transolímpica,
fraudes na licitação dos camarotes da Marquês de Sapucaí, prejuízos causados por obras paradas e inacabadas
e denúncias de más condições de trabalho nas escolas
municipais.

Emplacamentos de
veículos tiveram alta de
mais de 10% em 2019

O balanço final das vendas de veículos, no mercado
brasileiro, em 2019, confirmou as projeções feitas
pela Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com
alta acumulada de 10,48%,
no acumulado do ano, somando 4.036.303 unidades,
ante as 3.653.297 registradas
em 2018.
Este volume considera todos os segmentos somados
(automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos).
Nesta quinta-feira, a entidade divulgou o desempenho do acumulado do ano
de 2019, bem como o resultado do mês de dezembro,
quando foram emplacados
370.957 veículos, 7,4% aci-

ma das 345.382 unidades registradas em novembro.
Em relação a dezembro
de 2018, quando foram licenciadas 331.093 unidades, o crescimento foi de
12,04%.
As vendas de automóveis
e comerciais leves apresentaram crescimento de
7,65%, no acumulado de
2019, sobre 2018. Ao todo,
foram emplacadas 2.658.927
unidades, contra 2.470.005,
no ano anterior.
Já em dezembro de 2019,
os 251.974 automóveis e comerciais leves licenciados
representaram crescimento
de 9,12%, na comparação
com novembro, que teve
230.907 unidades emplacadas, e avanço de 12,07% sobre as 224.841 unidades de
igual mês de 2018.

Inadimplência recorde faz
brasileiro priorizar dívidas
Em 2020, o brasileiro estará focado em quitar dívidas,
viajar nas férias e aprender
inglês. A constatação faz
parte do levantamento TOP
20 Objetivos para 2020, realizado pelo aplicativo 7waves. No ano passado, esses
objetivos estavam em sexto,
terceiro e quinto lugares, respectivamente.
Dados recentes da Serasa
Experian apontam que existem 63,4 milhões de inadimplentes no país, novo recorde
da série histórica, iniciada em
março de 2016. O alto endividamento tem como principais

causas a perda do emprego
(30%), a redução de renda
(29%), o empréstimo do nome
para terceiros (14%) e a falta
de controle financeiro (13%),
revela pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil).
Na outra ponta do levantamento, temos os objetivos
que não estarão no foco dos
brasileiros em 2020, como
fazer festa de aniversário
(18ª posição), trocar de emprego (19ª) e fazer trabalho
voluntário (20º lugar).

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética
Portuguesa, sito à Rua Haroldo Lobo, nº 400, nesta, no uso de suas
atribuições e cumprindo o que preceitua o Artigo 21 do Estatuto em vigor.
Convoca para o dia 15 de Janeiro de 2020, os senhores Conselheiros
para a posse dos Conselheiros eleitos para o Triênio 2020/2022. Com
a primeira chamada para às 20:30h e a segunda e última para 21h.
Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2020.
Pedro Carlos de Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo

SNEL - SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ: 33.591.918/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Na condição de Presidente, no uso de minhas atribuições, convoco os
associados, no gozo de seus direitos associativos, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 15 de janeiro de 2020,
em primeira convocação às 10:00h, deliberando, nesta, apenas com a presença
mínima da maioria absoluta dos associados com direito à voto, e, em segunda
e última convocação, com qualquer quórum, às 10:30h, na sede do SNEL –
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, na Rua da Ajuda, nº 35, 18º andar,
Centro, Rio de Janeiro. Para ciência prévia de todos, a pauta da assembleia
será: 1) Alteração Estatutária. Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2020. Marcos da
Veiga Pereira - Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 1. Local Hora e Data: Realizada na
sala de reuniões da sede da empresa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala
101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 17 horas do dia 17 de dezembro de 2019.
2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada na forma do artigo 11
do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”),
estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração:
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães, Ana Maria Monteiro de Carvalho, Arnon Affonso de Farias Mello
Neto, José Luiz Alquéres e Roberto Duque Estrada de Sousa, representando a
totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pelo Sr. Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 4. Ordem do Dia: Os membros do
Conselho de Administração da Companhia se reuniram para discutir e deliberar
sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações:
Após discussão, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, reeleger, com prazo de mandato de 1 (um) ano,
permanecendo no cargo até a investidura de seu sucessor, os seguintes membros: (i) Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresário,
portador da carteira de identidade nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº
007.260.287-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
para ocupar o cargo de Diretor-Presidente; (ii) Celi Elisabete Julia Monteiro
de Carvalho, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68, residente
e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo
de Diretora Vice-Presidente; (iii) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade
nº 05438231-2, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor
e (iv) Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, brasileiro,
casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 10896205-1, inscrito
no CPF sob o nº 085.081.467-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor, exercendo cumulativamente as
funções de Diretor de Relações com Investidores, todos com endereço
profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio
de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060. 6. Declaração e Posse: Os Diretores ora
eleitos declaram, sob as penas da lei, que preenchem as condições prévias de
exigibilidade constantes do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e que prestaram, nos
termos do art. 4º da Instrução CVM nº 367/02, as declarações a que se refere o
art. 2º da mesma Instrução CVM nº 367/02, tendo sido empossados no cargo
mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião
de Diretoria. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2019.
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente; Sergio Francisco Monteiro
de Carvalho Guimarães - Secretário; Ana Maria Monteiro de Carvalho; Arnon
Affonso de Farias Mello Neto; José Luiz Alquéres; Roberto Duque Estrada de
Sousa. Arquivado na JUCERJA em 02/01/2020 sob o nº 00003830559.

Arte e colecionismo
O ano de 2020 se inicia
com muitas resoluções comuns – fazer dieta, parar
de fumar, exercícios físicos, dançar, viajar mais,
investir bem, visitar parentes, aprender línguas,
entre muitas metas. Um
objetivo, que muitos têm
é o de colecionar alguma
coisa – desde pequenos até
Cadeira estrela cabalística
grandes objetos. O espaço
com David Levy
conta muito para alguns
iniciantes, então buscam algo como selos, tampinhas,
cartões-postais, fotografias etc. Muitos outros objetos podem ser colecionáveis, como máquinas e equipamentos
antigos, esculturas de bronzes ou porcelanas, paliteiros,
relógios, perfumeiros e tantos outros!
David Levy, leiloeiro que conhece bem o mercado,
seguiu os passos de seu pai neste mercado de leilões,
onde coleções mudam de mãos, achados completam outras coleções, peças atraentes iniciam outros seguidores.
Será nesta sexta-feira (3) às 20h que coleções mudarão de
mãos, em lances somente online.
O website dos Levy (levyleiloeiro.com.br) já tem o
catálogo com fotos e informações de cada item que está
recebendo disputas, além de outros pregões com datas
já marcadas – como o de Curiosidades e Colecionismo,
somente online na próxima terça-feira (7) às 19h, com
visitas a exposição somente com pré agendamento para
segunda-feira (6) das 10h às 17h, na Estrada dos Bandeirantes, 13.620, Vargem Pequena (RJ). Outras informações
em seu escritório na Rua Ministro Viveiros de Castro 72
loja A, em Copacabana (RJ).

Coleções e lance livre
Alberto Cristiano
Ramos Lopes da
Silva é o leiloeiro
que baterá o martelo somente online
para vários objetos
colecionáveis neste
próximo sábado (4)
às 15h na Rua Adolfo Bergamine, 46,
Carro miniatura com
Engenho de Dentro
Alberto Lopes
(RJ). A exposição somente com pré agendamento na sexta-feira (3) das 10h
às 14h.
Alberto também está com a oportunidade aberta para
quem está atento, no pregão online que tem o preço base
de todos os lotes em lance livre na segunda-feira (6) às
19h30. A exposição acontecerá nesta sexta-feira (3) das
10h às 12h, para quem agendar com antecedência.
O ritmo intenso de Alberto Lopes coloca o seu pregão
de terça-feira (7) às 19h30 com exposição agendada na
segunda-feira (6) das 10h às 14h, também no Engenho de
Dentro, local para a retirada das peças combinadas antecipadamente.
Vale dar uma olhada no seu pregão Brasil Postal, que
será online na terça e quarta-feira (7 e 8) às 14h, com
exposição agendada na segunda-feira (6), das 12h às
15h. Brinquedos e gibis têm exposição somente com pré
agendamento na quinta-feira (9) das 10h às 14h e pregão
na sexta-feira (10) às 19h30 na Rua Daniel Carneiro, 142,
Engenho de Dentro (RJ).
Outros pregões de janeiro já estão no website albertolopesleiloeiro.com.br e mais informações também em
seu escritório na Estrada Coronel Pedro Correia, 740, sala
515, Jacarepaguá (RJ).

Acervo Brasil
O
leiloeiro
Alan
Machado Ribeiro inicia
seus trabalhos com leilão
de dois dias, na terça e
quarta-feira (7 e 8) às
14h, abrindo a visitação
na segunda-feira (6) das
11h às 18h na sede da
Rua das Laranjeiras, 540
(fundos), em Laranjeiras
(RJ), quase no Cosme
Velho – que tem amplo
estacionamento gratuito
no local. Catálogo com
fotos e detalhes no website alanleiloeiro.lel.br

Escultura de Bruno Giorgi
com Alan Machado Ribeiro

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.
com.br, www.alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.anamelloleiloeira.com.br,
www.andreadiniz.com.br,
www.andrealeiloeira.lel.br,
www.antonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.com.br,
www.brbid.com, www.bspleiloes.com.br , www.carlucioleite.com.br, www.centurysarteeleiloes.com.br, www.
conradoleiloeiro.com.br,
www.cristinagoston.com.br,
www.dennisleiloeiro.com.br
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Fundo imobiliário residencial
inicia negociações na Bolsa
Luggo estreia na
B3 após captar
R$ 90 milhões na
primeira oferta
pública

A MRV, plataforma de
soluções habitacionais, começou o ano a todo vapor e
querendo marcar um novo
posicionamento no mercado. A empresa iniciou nesta
quinta-feira na B3 as negociações do Luggo Fundo de
Investimento Imobiliário.
Ricardo Paixão, diretor
executivo de Finanças da
MRV, além de executivos da
Luggo e Inter DTVM (Inter
Distribuidora de Títulos e

Valores Mobiliários), estiveram na B3 para formalizar o
início das vendas das cotas
do primeiro fundo imobiliário residencial do Brasil. Em
meados de dezembro, o fundo obteve captação máxima,
totalizando R$ 90 milhões.
A Luggo é uma startup da
MRV para a locação e gestão
de ativos residenciais. Após
a construção feita pela MRV,
a locação e a administração
são feitas pela Luggo e os
ativos dos condomínios são
transferidos a um fundo imobiliário, uma maneira de investir em imóveis de forma
indireta e descomplicada. O
valor inicial da cota na abertura do pregão foi de R$ 100.
O fundo tem quatro empreendimentos: Em Belo
Horizonte (MG), o Luggo
Cipestre já está em pleno
funcionamento com suas

116 unidades locadas em
sua totalidade. Já o Luggo
Ecoville, em Curitiba (PR),
atingiu a marca de 80% de
locação em pouco mais de
dois meses após o lançamento. Ao longo dos próximos
meses, dois novos empreendimentos serão lançados,
um em Curitiba e outro em
Campinas (SP).
A plataforma diz que o
Luggo é uma opção para
o público que busca rentabilidade de investimento e
flexibilidade para morar. O
modelo de negócio desenvolvido pela Luggo é totalmente inovador, os imóveis
são 100% para locação, o
aluguel do imóvel é feito
sem burocracia e com agilidade, sem a necessidade
de fiador, análise de crédito
imediata e processo totalmente online.

Processo dinâmico
Todo o processo de locação
pode ser concluído em poucas
horas, a assinatura do contrato
é digital e o interessado pode
visitar o empreendimento de
onde estiver através de um
tour virtual disponibilizado no
site da empresa. A projeção é
de que o preço médio de aluguel nas unidades do Luggo
Ecoville, primeiro condomínio em Curitiba, seja de R$
1.604.
“Os condomínios oferecem serviços e comodidades
que visam facilitar o dia a
dia dos moradores. Nosso
olhar está totalmente voltado
para a experiência de nossos
clientes, aliando tecnologia
aos serviços para assim oferecermos o que há de melhor
para eles”, explica Ricardo
Paixão.

Produção do campo petrolífero de
Daqing ultrapassa 2,4 bi de toneladas
A empresa chinesa Daqing Oilfield Co,. Ltd
anunciou que ultrapassou
a marca de 2,4 bilhões de
toneladas de produção de
petróleo bruto desde 1959.
O local é considerado um
pilar para a segurança de
abastecimento de petróleo
e gás da China.
Como subsidiária da
maior produtora de petróleo
da China, PetroChina, a empresa produziu mais de 43,6

milhões de toneladas de petróleo equivalente em 2019,
um aumento de cerca de
1,96 milhão de toneladas em
comparação com 2018. A receita da companhia em mercados estrangeiros atingiu
10 bilhões de iuanes (US$
1,4 bilhão) no ano passado.
Descoberta
O Campo Petrolífero de
Daqing celebrou seu 60º

aniversário em 2019. Descoberto em 26 de setembro
de 1959 na Província de
Heilongjiang, nordeste da
China, é o maior campo administrado pela PetroChina e também a maior base
de produção petrolífera do
país.
O campo, cuja produção
de petróleo representava
mais da metade do total do
país, produziu anualmente
mais de 50 milhões de tone-

ladas por 27 anos consecutivos e mais de 40 milhões de
toneladas por 12 anos consecutivos.
Sua produção anual de
petróleo e gás ainda permanece acima de 40 milhões
de toneladas equivalentes
de petróleo, com reservas
comprovadas de petróleo de
6,48 bilhões de toneladas.
Sua produção anual de gás
natural já ultrapassou os 4
bilhões de metros cúbicos.

Força Eólica do Brasil terá R$ 1,3 bilhão do BNDES
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
concederá empréstimo de
R$ 1,3 bilhão para financiar a construção de 12
parques eólicos da empresa Força Eólica do Brasil,
que é controlada pela elétrica Neoenergia, do grupo espanhol Iberdrola. O
valor da operação equivale a 80% do investimento
total estimado, de R$ 1,6
bilhão.
Localizadas na Paraíba,
as usinas terão uma capacidade instalada total de
370,8 megawatts quando
concluídas, o que é previsto para 2022, segundo comunicado do BNDES nesta
quinta-feira.
Os ventos passaram a ser
o segundo recurso mais utilizado no Brasil para a geração de energia elétrica com
15GW de capacidade insta-

lada.
São mais de 7 mil aerogeradores, em 601 parques
eólicos, em 12 estados. Os
dados foram divulgados em
2019 pela Associação Brasileira de Energia Eólica
(ABEEólica), instituição
que reúne cerca de cem empresas da indústria eólica,
incluindo fábricas de aerogeradores, de pás eólicas,
operadoras de parques eólicos, investidores e diversos fornecedores da cadeia
produtiva.
“Se considerarmos que a
energia eólica tinha cerca de
1 GW instalado em 2011 é
um feito
realmente impressionante chegarmos a ocupar este
lugar de destaque na matriz
elétrica. Acho fundamental
destacar que há diferentes
formas de observar a matriz elétrica de um país e
uma das possibilidades é

considerar a fonte primária
de geração, ou seja, qual é
o recurso utilizado para a
geração elétrica. Acredito
que esta é uma forma de
apresentação que nos dá
uma visão interessante e
detalhada do que estamos
utilizando para produzir
energia no Brasil e, neste
caso, o vento é a segunda
fonte do país”, explica Elbia Gannoum, presidente
da ABEEólica.
Safra dos ventos
Em 2018, durante a Safra
dos Ventos, a energia eólica chegou a atender quase
14% do Sistema Interligado Nacional (SIN1). O Boletim Mensal de Dados do
Operador Nacional do Sistema – ONS, referente ao
mês de setembro de 2018,
por exemplo, mostra que,
no dia 19 de setembro, uma

quarta-feira, a energia eólica chegou ao percentual
de 13,98% de atendimento
recorde nacional na média
do dia.
A cada ano que passa, os
dados globais divulgados
pelo GWEC (Global Wind
Energy Council), o Conselho Global de Energia Eólica, mostram que a energia
eólica é um negócio cada
vez mais robusto, firme e
que cresce impactando positivamente as regiões onde
chega, contribuindo para
um futuro mais sustentável.
Os dados de 2018 divulgados no final de fevereiro
revelaram que o setor de
energia eólica instalou 51,3
GW de nova capacidade
eólica em 2018 no mundo.
Desde 2014, o mercado
global de energia eólica
vem instalando acima de
50 GW de nova capacidade
a cada ano.

Campos receberá R$ 2 bilhões para gerar energia limpa
Campos dos Goytacazes,
no Norte Fluminense, receberá investimento de R$
2 bilhões para a geração de
energia limpa, com capacidade de atender a 600 mil
residências.
De acordo com dados da
prefeitura, divulgados nesta
quinta-feira, a injeção de recursos poderá beneficiar municípios como São Francisco
do Itabapoana, São João da

Barra e Quissamã. O termo
que viabilizou o empreendimento em Campos foi assinado em novembro de 2019
entre a Prefeitura, E4 Brasil
e a Amazônica Energy.
Terminal de gás
Conforme o G1, além
de ajudar o meio ambiente, o empreendimento, que
cria uma usina de energia

fotovoltaica e um terminal
de gás natural liquefeito
(GNL), ainda deve gerar, já
nos próximos meses, mais
de 3 mil empregos diretos
e 7 mil indiretos, segundo
o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, Felipe Quintanilha. A
data do início dos trabalhos
não foi divulgada. “Foram
feitos estudos e avaliações
para a implantação deste

empreendimento que atrai
diferentes empresas para
nosso município”, destacou
o secretário.
Segundo dados do município, o número de empregos na implantação do empreendimento será possível
graças a um termo de intenção, assinado em novembro
de 2019, entre a Prefeitura
de Campos, a E4 Brasil e a
Amazônica Energy.
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Bens arrestados de Isabel dos
Santos complicam portugueses
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários está
acompanhando as implicações da decisão judicial de arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola, decisão do
Tribunal Provincial de Luanda, que decretou o bloqueio
das contas bancárias pessoais da angolana, do marido,
Sindika Dokolo, e do português Mário da Silva, além de
nove empresas nas quais a empresária detém participações
sociais. Em Portugal detém posições acionárias no setor
de energia, Galp e Efacec, no de telecomunicações, NOS,
e no bancário, EuroBic, setores que mais receberam recursos da filha do ex-ditador angolano, José Eduardo dos
Santos.
Será que os controladores da Oi devem estar morrendo
de satisfação, pois estão em guerra com Isabel dos Santos.
No mês passado, surgiram as notícias de que a Sonangol
pretende adquirir a participação de 25% na Unitel, através
da subsidiária PT Ventures, mas os dirigentes não deixaram claro qual será a posição que tomarão em relação
aos sete empréstimos feitos pela empresa angolana para a
Unitel International Holdings e a Tokeyna. Que pertencem
a empresária. Além disso, os acionistas brasileiros nada
sabem sobre a conclusão do pagamento de dividendos
retidos no valor de quase US$ 1 bilhão.
Os portugueses agora estão temerosos com os desdobramentos das trapalhadas da Isabel, que detém uma participação na NOS e, em 2014, tentou comprar a PT SGPS,
atual Pharol, mas não conseguiu. A entrada no setor deuse em 20 de dezembro de 2009, quando através da Kento
Holding Limited, ficou com 10% da Zon Multimédia. Em
maio de 2012, a Unitel International Holdings B.V. adquiriu 19,24% da operadora, no âmbito de movimentações
que tinham como cenário uma possível fusão com a Optimus, da Sonaecom, do grupo Sonae. A Zap Midia detém 70% da Zap, operadora de televisão paga, sendo que
os restantes 30% estão nas mãos da NOS. A Sonaecom e
Isabel do Santos fizeram a fusão que deu origem a NOS,
operadora controlada pela ZOPT, de que são acionistas a
angolana e o grupo português liderado Cláudia Azevedo.
Na energia, a petrolífera angolana Sonangol detém uma
participação indireta na Galp através da Amorim Energia.
Isto porque a petrolífera angolana controla a Esperaza
Holding, empresa que, conjuntamente com o grupo Amorim, detém a Amorim Energia, a qual é dona de 33,34%
da Galp Energia. Amorim Energia tem como acionistas
a Power, Oil & Gas (35%), Amorim Investimentos Energéticos (20%) e a Esperaza Holding BV (45%). Por sua
vez, a Esperaza é detida em 60% pela Sonangol e 40%
por Isabel dos Santos. No setor bancário, Isabel é a maior
acionista do EuroBic, pois são suas a Santoro Financial
Holding SGPS detém 25% e a FiniSantoro Holding Limited 17,5%,, o que significa 42,5% do capital, após ter comprado uma parte da posição que pertencia ao empresário
Américo Amorim.

Em Portugal, as coisas são diferentes
Fundada em 1945, a Publicações Europa-América solicitou proteção contra os credores. E entre os primeiros
de uma lista de 50 credores se encontra a família Lyons
de Castro, que nada mais é que a fundadora e a dona da
empresa. Os principais são o Estado português através do
Instituto de Segurança Social, o banco Santander e a editora Gradiva. O faturamento dos últimos anos variou entre
600 mil e os 800 mil euros, mas foi insuficiente para cobrir
as despesas. O passivo é da ordem de 638 mil euros.

Para evitar concorrência, B3 diminui tarifas
Com medo da nova bolsa brasileira, a B3 anunciou
tarifas menores para investidores com grandes volumes
de operações, além de custo zero na manutenção da
conta de custódia. No mercado de balcão, a cobrança
será de acordo com o tamanho do patrimônio líquido
dos fundos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho dos
Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo
IX, Artigo 33, Letra (E), convoca seus 164 (cento e sessenta e quatro)
cooperativados, no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia
Geral Extraordinária, dia 18 de janeiro de 2020, que se realizará em sua
Sede Social, sito à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00 horas
em 1º convocação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperativados,
ou às 8:00 horas em 2º convocação com presença mínima de metade e
mais um dos cooperativados, ou às 9:00 horas em 3° e última convocação
com a presença mínima de 10 cooperativados, em condições de votar,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1. Aprovação do novo
Regimento do FAC; 2. Mudança na forma de Pagamento dos Pró-labores
de todos os conselhos; 3. Análise da proposta de ex-cooperado referente
a sinistro do FAC; 4. Eleição para complementação de vagas do Conselho
Fiscal; 5. Eleição para complementação de vagas do Conselho Consultivo;
6. Eleição para complementação da vaga de Segundo Tesoureiro.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 2019.
Marcelo de Carvalho Reis
Presidente

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.
(“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 14 de janeiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 5º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20.220-460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Homologar o aumento
do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 31 de outubro de 2019 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar sobre novo aumento do capital social da
Companhia; e (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais:
Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento societário
pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de
titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com
reconhecimento da firma do outorgante.
Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro
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Caixa pode reduzir juros e ser lucrativa
Presidente do
banco vê lucro
recorde em 2019.
Números ainda
serão fechados
“Terminamos 2019, mas
só anunciamos em fevereiro, com um resultado recorde em termos de lucro. Não
posso colocar o número, até
porque ele não fechou, mas
será o maior lucro da história da Caixa”, declarou nesta
quinta-feira o presidente da
Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães. Os números ainda não foram consolidados, mas devem ser
anunciados mês que vem,
afirmou o executivo.
O presidente da Caixa disse que a redução do juro cobrado pelo banco, associado
a uma entrada de mais de 1
milhão de clientes em apenas seis meses, representam
uma prova matemática de
que “pode-se reduzir juros
sendo lucrativo ao mesmo
tempo”.
Guimarães explicou que
as inovações praticadas pelo
banco vão além das modalidades de financiamento. “Tivemos na semana passada o
primeiro contrato em braile
para crédito imobiliário. É
inacreditável, mas não havia no mercado brasileiro
nenhum contrato em braile.
A partir da segunda-feira
passada, todas as pessoas
com deficiência visual que
queiram receber contrato em
braile, terão já a possibilidade com a Caixa”, disse ele

após reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.
Crédito Imobiliário
Conforme a agência Brasil, Guimarães explicou que
o banco tem aproveitado a
redução da taxa básica de
juros (Selic) para repassá-la
a seus clientes e que isso,
segundo pesquisas internas
feitas na Caixa, têm resultado em uma percepção positiva do banco, a ponto de
atrair cada vez mais o interesse de novos clientes.
“Qualquer redução (de
taxas), no Banco Central,
implica em redução tanto no
nosso cheque especial quanto no rotativo do cartão, do
CDC e no crédito imobiliário. Isso porque o custo de
financiamento depende da
Selic. Quanto menor a taxa
Selic, menor o custo de financiamento (oferecido) no
banco. Por consequência,
nós da Caixa Econômica Federal vamos repassar parte
disso para os clientes e para
a sociedade. Já ganhamos
mais de 1 milhão de clientes
nesses últimos seis meses,
desde que começamos a reduzir os juros”, disse o presidente da Caixa.
Nova linha de crédito
Segundo Guimarães, a Caixa anunciará, em breve, uma
linha de crédito imobiliário
com juro prefixado, não vinculado aos índices que são
praticados atualmente, como
IPCA ou TR. A ideia é facilitar a migração de crédito imobiliário de taxas antigas para
taxas mais novas e baixas.
“Vocês vão lembrar que

quando a Caixa lançou, há
alguns meses, [crédito imobiliário com correção vinculado ao IPCA] o mercado
criticava muito. Hoje há, segundo o BC, 16 bancos que
também oferecem crédito
imobiliário pelo IPCA”, disse.
“Em março, faremos uma
terceira linha, que é sem correção nenhuma. Nem pela
TR, nem pelo IPCA. Acreditamos que a partir de março,
quando lançaremos crédito
imobiliário sem nenhum tipo
de correção, isso também
vá multiplicar”, disse referindo-se à modalidade cuja
correção será feita por um
percentual prefixado. “Isso
é importante porque você
poderá contratar crédito
imobiliário de 30 a 35 anos
e saber quanto pagará pelos
próximos 30 ou 35 anos”,
completou ao informar que a
modalidade já foi autorizada
pelo BC.
Saques do FGTS
Ainda na saída do Palácio
do Planalto, Guimarães fez
um balanço sobre a modalidade saque-aniversário do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De
acordo com o presidente da
Caixa, mais de 1 milhão de
pessoas já fizeram o pedido
de saque e começarão a receber a partir do dia 1º de abril.
“Segundo o último dado, [a
quantidade de solicitações]
está em 59% das pessoas e
em 61% do valor financeiro.
Como temos até 31 de março
de 2020, estimamos que chegaremos próximo a 70%”.
O saque-aniversário será
de abril a junho para os trabalhadores nascidos em janeiro

e fevereiro, de maio a junho
para os nascidos em março
e abril e de junho a agosto
para os nascidos em maio e
junho. A partir de agosto, a
retirada ocorrerá no mês de
aniversário, até dois meses
depois. De 2021 em diante,
as retiradas sempre ocorrerão no mês de nascimento do
trabalhador, até dois meses
depois. Caso o beneficiário
não faça o saque no período
permitido, o dinheiro volta
para a conta do FGTS.
Ao optar pelo saqueaniversário, o trabalhador
deverá escolher a data em
que deseja que o valor esteja
disponível: 1º ou 10º dia do
mês de aniversário. Quem
escolher o 10º dia retirará o
dinheiro com juros e atualização monetária sobre o mês
do saque.
O trabalhador que aderir
ao saque-aniversário poderá
sacar um percentual do saldo
de todas as contas do FGTS,
ativas e inativas, em seu
nome. Além do percentual,
ele receberá um adicional
fixo, conforme o saldo da
conta. O valor a ser sacado
varia de 50% do saldo sem
parcela adicional para contas
de até R$ 500 a 5% do saldo e adicional de R$ 2,9 mil
para contas com mais de R$
20 mil.
Ao retirar uma parcela do
FGTS a cada ano, o trabalhador deixará de receber o valor depositado pela empresa,
caso seja demitido sem justa
causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações
está mantido. As demais
possibilidades de saque do
FGTS – como compra de
imóveis, aposentadoria e doenças graves – não são afetadas pelo saque-aniversário.

Ligações indesejáveis
de ofertas de crédito
podem ser bloqueadas
O ano começou com uma
boa notícia. Algumas ligações
indesejáveis poderão ser evitadas. Os aposentados e pensionistas que não quiserem mais
receber ligações com ofertas de
crédito consignado podem se
cadastrar no serviço “Não Perturbe” dos bancos, que passou a
funcionar nesta quinta-feira.
Conforme a agência Brasil, as instituições financeiras
que aderiram ao “Não Perturbe” dos bancos são: Agibank, Alfa, Banco do Brasil,
Banco do Nordeste, Banrisul,
Barigui, Bradesco, BMG,
BRB, Caixa, Cetelem, CCB,
Daycoval, Estrela Mineira,
Inter, Itaú, Mercantil, Pan, Paraná Banco, Safra, Santander,
Sicredi e Votorantim.
Ao todo, 23 bancos aderiram ao serviço, que integra
uma iniciativa de autorregulação do setor bancário promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
e a Associação Brasileira de
Bancos (ABBC), em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor.
É preciso cadastrar no
site do serviço os telefones
fixos ou móveis vinculados
ao número do CPF. O bloqueio passa a valer 30 dias
após o procedimento, quando os bancos que aderiram
ao sistema param de fazer
chamadas telefônicas com
as ofertas de empréstimos.
A Febraban explica que no
caso de alguma infração por
parte de algum correspondente, os bancos são obrigados a aplicar sanções, caso
contrário ficam sujeitos a
multas que variam de R$ 45
mil a R$ 1 milhão.
As instituições financeiras

que aderiram à iniciativa correspondem a cerca de 98%
da carteira de crédito do país.
Uma vez feito o cadastro, o
bloqueio de chamadas abrange também os correspondentes bancários, ampliando o
alcance da medida.
Além do “Não Perturbe”
outras medidas de autorregulação do crédito consignado
incluem a criação de uma base
de dados para o monitoramento de reclamações causadas
pela oferta inadequada de empréstimos, que contabilizará
as queixas feitas nos canais
internos dos bancos, no Banco
Central ou através da plataforma consumidor.gov.
Também serão contabilizadas as ações judiciais e feito
um mapeamento da governança e da gestão de dados
de correspondentes bancários,
com o objetivo de produção
de um índice de qualidade a
ser divulgado pela Febraban e
a ABBC a partir de fevereiro.
“Teremos um termômetro
de qualidade da atuação do
correspondente, e com base
no indicador de reclamações, os bancos irão adotar
medidas
administrativas,
que vão desde advertência,
suspensão, até o fim do relacionamento com o correspondente”, disse Amaury
Oliveira, diretor de autorregulação da Febraban.
O aposentado ou pensionista deve também ficar
atento a fraudes. No momento do cadastro, a plataforma
do serviço “Não Perturbe”
ressalta que não possui aplicativos para smartphones,
não envia email com arquivos executáveis ou solicita
dados pessoais ou bancários
diretamente aos usuários.

