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Atentado dos EUA: uma  
guerra que ninguém quer

Irã promete vingança, 
mas prazo de 3 dias 
deixa reação incerta

O atentado terrorista empreen-
dido pelos Estados Unidos, que re-
sultou na morte, no Iraque, de um 
dos mais importantes militares do 
Irã, o general Qassem Soleimani, 
aumentou a tensão na região, pro-
vocou alta nos preços do petróleo e 
levou tensão aos líderes mundiais.

O governo iraniano promete se 
vingar, embora poucos acreditem 
em um ataque direto a forças mi-
litares norte-americanas – 36 bases 
militares dos EUA estão dentro do 
alcance das Forças Armadas irania-
nas, declarou o chefe do Comitê 
Nacional de Segurança e Política 
Externa do parlamento, Mojtaba 
Zulnur.

Analistas acham mais provável 
uma retaliação indireta, através de 
um dos grupos aliados a Teerã ou 
o ataque a alvos isolados em qual-
quer parte do mundo.

O economista e jornalista José 
Carlos de Assis afirma que é um 
mistério o prazo de três dias que 
a liderança religiosa iraniana se 
deu para reagir ao assassinato do 
seu principal general por Donald 
Trump. “É um tempo de reflexão 
para examinar todas as hipóteses. 
Os iranianos têm aliados nacionais 
importantes, como Rússia e Chi-
na, mas nenhuma dessas potências 
acompanharia Teerã numa guerra 
direta contra os Estados Unidos, 
que por certo resultaria numa guer-
ra nuclear”, analisa.

Representantes do governo russo 
criticaram o ataque e manifestaram 
apoio ao Irã. O diretor do Conse-
lho da Europa para Relações Ex-
teriores, Carl Bildt, apontou que a 
situação enfraquece o Iraque e faz 

o país mais propenso à atuação de 
grupos terroristas, como o Estado 
Islâmico.

O secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 
António Guterres, manifestou pre-
ocupação com a situação e advogou 
pela redução do aprofundamento 
dos conflitos no Golfo. “Este é um 
momento em que líderes devem 
exercitar sua cautela. O mundo não 
pode permitir uma nova guerra no 
Golfo”, pontuou, segundo a Agên-
cia Brasil.

A cotação do petróleo tipo Brent 
no mercado londrino alcançou o 
maior valor em três meses, com 
alta de 3,6%, a US$ 68,60. Nos 
EUA, a cotação do tipo WTI subiu 
3,1%, para US$ 63,05, após atingir 
máxima de US$ 63,92. Contribuiu 
para o aumento a notícia de que os 
estoques de petróleo norte-ameri-
canos tiveram na semana passada a 
maior queda desde junho de 2019. 
Páginas 2, 3 e 5O general Qassem Soleimani (à direita) com o presidente do Irã, Hassam Rouhani

Angra 1 bate recorde de produção em 2019
A Usina nuclear Angra 1 teve, 

em 2019, a maior produção 
de sua história. A unidade ge-
rou 5.546.164 megawatts-hora 
(MWh), superando sua melhor 
marca, obtida em 2012 (5.395.561 
MWh). Segundo a companhia, é 
energia suficiente para abastecer 
por um ano uma cidade com mais 
de 2,3 milhões de habitantes, 
como Belo Horizonte (MG) ou 
Fortaleza (CE).

O superintendente da unidade, 
Abelardo Vieira, informou que, 
além da produção, Angra 1 perma-
neceu conectada ao Sistema Interli-
gado Nacional (SIN) por 361 dias 
em 2019 e atingiu um fator de ca-
pacidade de 98,21%, o maior entre 
todas as geradoras de energia elé-
trica do país, independentemente 
da fonte. 

O presidente da empresa, Leo-
nam Guimarães, também falou so-

bre a produção da usina. “Angra 1 
alcançou resultados muito expres-
sivos nos últimos 10 anos e, hoje, 
é uma das melhores usinas do seu 
tipo em todo o mundo. Esse resul-
tado é fruto do trabalho que vem 
sendo realizado, por toda a Ele-
tronuclear, de modernização dos 
equipamentos e sistemas da usina, 
visando à extensão de sua licença 
de operação por mais 20 anos”, ex-
plicou.

Entra em vigor a Lei de Abuso de Autoridade
A Lei de Abuso de Autorida-

de, sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro em setembro, 
entrou em vigor nesta sexta-
feira, tornando crime, a partir 
de agora, uma série de condutas 
por parte de policiais, juízes e 
promotores.

Associações de magistrados, 
de membros do Ministério Pú-
blico, de policiais e de audito-
res fiscais foram ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) pedir 
uma liminar (decisão provisó-
ria) para tentar suspender a 
lei antes que entrasse em vi-
gor, mas não foram atendidas 
a tempo pelo ministro Celso 

de Mello, relator de ao menos 
quatro ações diretas de cons-
titucionalidade (ADI) que fo-
ram abertas contra a norma. 
Não há prazo definido para 
que o assunto seja julgado.

Atendendo a alguns ape-
los, Bolsonaro chegou a vetar 
33 pontos da nova lei, mas 18 
desses vetos acabaram der-
rubados no Congresso. Dessa 
maneira, a Lei de Abuso de 
Autoridade passou a prever 
punição de multa ou até mes-
mo prisão para condutas como 
negar habeas corpus quando 
manifestamente cabível (um 
a quatro anos de prisão, mais 

multa) e negar o acesso aos au-
tos do processo ao interessado 
ou seu defensor (seis meses a 
dois anos de prisão, mais mul-
ta).

Além de penas de prisão e 
multa, diversos pontos preve-
em ainda sanções administra-
tivas, como a perda ou afasta-
mento do cargo, e cíveis, como 
indenização. Para incorrer em 
crime, a lei prevê que as con-
dutas sejam praticadas com 
a finalidade de beneficiar a si 
mesmo ou a terceiro, ou com o 
objetivo de prejudicar alguém, 
ou ainda “por mero capricho 
ou satisfação pessoal”.

eSocial: prazo para médias empresas é prorrogado
Sistema informatizado de 

prestação de informações de 
empresas e trabalhadores, o 
eSocial será obrigatório para os 
médios empregadores a partir de 
setembro deste ano. O prazo foi 
recentemente alterado pela Se-
cretaria Especial de Previdência 
e Trabalho. 

Cerca de 1,24 milhão de médias 
empresas, que faturam até R$ 78 

milhões por ano, deverão inserir 
os dados de saúde e de segurança 
de 21 milhões de trabalhadores na 
ferramenta até o dia 8 de setembro 
de 2020.

Essa é a última etapa que falta 
para as médias empresas conclu-
írem a migração para o eSocial, 
que reduz a burocracia e elimi-
na a manutenção de arquivos em 
papel.

O empregador que não cum-
prir os prazos estipulados para a 
adesão ao eSocial estará sujeito 
a punições previstas na legisla-
ção. O desrespeito ao cronogra-
ma poderá prejudicar os traba-
lhadores, que terão dificuldade 
para receber benefícios sociais e 
trabalhistas, caso o empregador 
não preste as informações nas 
datas corretas.

Brasil cai no ranking
mundial de exportações

O Brasil perdeu cinco posições 
no ranking mundial de exportações 
em dez anos. Em 2008, o país esta-
va na modesta 22ª colocação como 
maior exportador de mercadorias. 
Em 2018, caiu para o 27º lugar, um 
abaixo de 2017, perdendo a posi-
ção para o Vietnã.

As exportações mundiais de 
bens cresceram 10% em valores 
em 2018, segundo a Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Em 
volume, a elevação foi de apenas 
2,8%. A alta dos preços do petróleo 
e seus derivados explica a diferen-
ça entre o crescimento em dólares 
e em volume.

As exportações do Brasil em 
2018 cresceram 10%, para US$ 
240 bilhões, em linha com a alta 
mundial, porém alta insuficiente 
para manter o país na posição que 
ocupava.

As perspectivas para 2019 são 
piores. Os dados finais da balança 
comercial brasileira no ano passa-
do mostram que as exportações ca-
íram 7,5% em valor. A OMC prevê 
que o comércio mundial de merca-
dorias terá crescimento de 1,2%.

“Se o quadro já não é animador 
para o total de bens, o que dizer 
de manufaturados?”, pergunta o 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi). 
“Embora tenhamos o nono maior 
parque industrial do mundo, cor-
respondendo a 1,83% do PIB in-
dustrial global, ocupamos em 2018 
apenas a 32ª colocação no ranking 
de exportações de manufaturados, 
com uma parcela de 0,62% do to-
tal. Perdemos uma posição em re-
lação a 2017 e três posições frente 
a 2008. Dez anos atrás, entretanto, 
tínhamos 0,81% das exportações 
globais de manufaturados”, lamen-
ta a entidade.

Em contraste, de 2017 para 
2018, o Brasil subiu da 30ª para a 
28ª posição entre os maiores im-
portadores mundiais de manufa-
turas. No total das importações de 
mercadorias, o país subiu de 29º 
para 28º, devido a um crescimento 
de 20% do valor de bens importa-
dos (US$ 189 bilhões). Em 2014, 
antes da crise detonada pela polí-
tica econômica de austeridade, o 
Brasil ocupava a 22ª posição.

Presidência do Irã
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A importância do registro 
da marca já está pacificada 
entre empresários, lojistas 
e empreendedores. Atual-
mente, a busca e os procedi-
mentos de registro da marca 
são realizados logo no início 
do desenvolvimento e cria-
ção do produto ou serviço e, 
somente após constar-se sua 
viabilidade, é que são inicia-
dos os investimentos.

Com o aumento constante 
no número de negócios e 
produtos lançados no mer-
cado a cada dia, o Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) vem mod-
ernizando seu sistema, ofe-
recendo maior agilidade 
e eficácia na proteção da 
propriedade intelectual. 
Algo muito relevante diante 
dos números crescentes, 
como aponta o mais recente 
relatório do órgão.

Assim, este ano já se veri-
fica considerável redução no 
prazo de processo de registro 
de marca, com alguns pro-
cessos analisados e deferidos 
em apenas 12 meses, contra 
anteriores 36 meses. Melhor: 
em breve, teremos um siste-
ma integrado que viabilizará 
o registro de marcas em mais 
de 120 países, tendo em vis-
ta a adesão do Brasil ao Pro-
tocolo de Madri. Com isso, 
o trâmite do processo será 
mais rápido e menos custoso, 
principalmente para aqueles 
que desejam expandir seus 
negócios para o exterior e/ou 
licenciar sua marca.

Mas, após o efetivo reg-
istro da marca, muitos titu-
lares limitam-se a controlar 
os prazos de prorrogação, 
deixando de manter o efetivo 
controle e monitoramento da 
sua marca. Consultas temáti-
cas nas diversas instâncias 

da justiça indicam crescente 
aumento de disputas judi-
ciais. Envolvem registro 
de marcas semelhantes ou 
colidentes, uso indevido de 
marca, logomarca, nome co-
mercial e trade dress.

Essa concorrência desleal 
afeta o caixa da empresa di-
retamente, mas, sobretudo, 
o valor intangível erguido a 
custo de investimentos im-
portantes. A leniência com a 
responsabilidade de guarda 
da marca já tem custado o 
cargo de executivos, cobra-
dos, duramente, por investi-
dores.

Para enfrentar essa situa-
ção, a indicação é monitora-
mento semanal para detectar 
movimentos no mercado, os 
quais deverão ser investiga-
dos e ter as medidas cabíveis 
para correção, numa es-
cala que vai da solicitação 
amigável ao uso do processo 
criminal e a reparação de 
danos, dependendo da com-
plexidade.

Isso é muito importante 
porque numa realidade onde 
as informações e mensagens 
se dissipam de forma veloz, 
a falta de monitoramento 
da marca pode ocasionar 
prejuízos inestimáveis. 
Um exemplo que podemos 
citar vem ocorrendo com 
frequência no e-commerce, 
onde empresas copiam trade
dress de sucesso e passam a 
vender produtos com design 
extremamente similares, 
desviando consumidor e 
impactando diretamente nas 
vendas do detentor original 
dos direitos.

q Mariana Hamar 
Valverde Godoy

Sócia do Moreau Valverde 
Advogados.

A um passo da guerra que só Congresso dos EUA pode evitar

O futuro das relações entre Europa e África–Caribe–Pacífico Descuido no 
monitoramento  
de marcas

A Terceira Guerra Mundi-
al, ou Guerra Final, pode ser 
evitada. Três grandes potên-
cias, e a potência subsidiária 
do Irã, estão com o dedo no 
gatilho depois do atentado 
terrorista ordenado por Don-
ald Trump contra três gener-
ais muçulmanos no Iraque. 
O que vai impedir a guerra, 
em última instância, é o 
poderio nuclear que se en-
contra sob controle de Vlad-
mir Putin e de Xi Jinping, na 
Rússia e na China. Se ficasse 
por conta dos xiitas do Irã, a 
guerra explodiria mediante o 
confronto destes com os fun-
damentalistas cristãos norte-
americanos.

Donald Trump se con-
verteu ao fundamentalismo 
pentecostal dito cristão pelas 
mãos de Steve Bannon, seu 
assessor de estratégia na 
campanha e no governo, até 
recentemente. Bannon as-
sessorou e financiou também 
a campanha de Bolsonaro no 
Brasil, baseada nos mesmos 
princípios fundamentalistas. 

Ao deixar o governo, prom-
eteu dedicar seu tempo e seu 
dinheiro a destruir a Igreja 
Católica, dando a entender 
que isso incluía atacar pes-
soalmente o Papa Francisco. 
Tem milhões de seguidores, 
nos Estados Unidos e no 
mundo, incluindo o Brasil.

Semanas atrás, Bannon 
esteve em Brasília reve-
lando sua estratégia básica: 
nada de buscar arregimen-
tar massas, basta se concen-
trar em dirigentes políticos. 
Esteve no Congresso com 
essa missão. Bolsonaro ele 
já considera seu, via Olavo 
de Carvalho, o guru do pai 
de três filhos, todos devida-
mente arregimentados. De-
talhe fundamental: eles não 
têm medo de guerra. Estão 
convencidos de que chegou 
o tempo do Armagedon. 
Claro, muitos serão mortos. 
Mas os bons, 120 mil segun-
do a Bíblia fundamentalista, 
serão arrebatados para o céu.

A religião, contudo, é ap-
enas um aspecto da estratégia 

de Bannon. Seu objetivo cen-
tral é liquidar a Igreja Católica 
desde que o Papa atacou, num 
documento irrespondível, a 
escravização do mundo pelo 
capital financeiro especula-
tivo. A principal tática a esse 
respeito tem sido atacar a pe-
dofilia na Igreja, tomando ca-
sos isolados como se fossem 
a regra. Para isso montou um 
sistema de investigação que 
recua a mais de 50 anos. Com 
ajuda do dinheiro e da difama-
ção, leva às cordas a direita e a 
esquerda da Igreja, com auxí-
lio da mídia escandalosa.

A dupla Trump-Bannon é 
um risco para o mundo. Na 
campanha norte-americana, 
quando Hillary Clinton ad-
vertiu para a presença de 
alguém como Trump no co-
mando do arsenal estraté-
gico do país, achei que era 
uma hipocrisia. Em certo 
sentido ainda acho, já que, 
no poder, Hillary se revelou 
uma belicista implacável, 
embora convencional. Con-
tudo, agora vejo que ela 

tinha razão. Trump não é um 
empresário. É um louco ca-
paz de tomar medidas mili-
tares extremas seguindo um 
código religioso que levaria 
diretamente ao Armagedon.

Espero que o Congresso 
inclua nos procedimentos 
do impeachment de Trump 
a questão de ele ter iniciado, 
no Iraque, uma guerra de alto 
risco, indiretamente contra 
a Rússia e contra a China, 
sem prévio apoio parlamen-
tar. Isso é um crime de lesa-
pátria nos Estados Unidos. E 
uma reação firme congres-
sual certamente relaxaria as 
tensões na Ásia e levaria Pu-
tin e Xi a tirar os dedos do 
gatilho. Para alguma coisa 
a ameaça de mal nos serve, 
diriam os franceses. Depois 
da deposição de Trump acho 
que qualquer presidente 
apostaria na paz.

Se houver guerra, e se 
houver destruição parcial 
do mundo, a culpa é exclu-
sivamente da mídia mundial, 
aí incluída a brasileira. Da 

mesma foram como acon-
tece com Bolsonaro, a mídia 
mundial naturalizou as para-
noias de Trump. Não vi um 
único editorial da grande mí-
dia atacando a retirada norte-
americana do Acordo de 
Paris como um absurdo, uma 
insensatez. Aqui, foi natural-
izada pela mídia a indiferen-
ça de Bolsonaro diante dos 
incêndios da Amazônia e o 
implícito apoio dele aos que 
tem botado fogo na floresta 
para fazer avançar o gado.

Só não haverá guerra gen-
eralizada se a sabedoria do 
Oriente prevalecer, nas pes-
soas de líderes responsáveis 
que inventaram uma forma 
funcional da democracia. 
Esta mesmo que Bannon 
quer destruir em nome do 
combate à corrupção. Aliás, 
dada a intervenção direta 
dele nas eleições no Brasil, 
o governo, provocado por 
algum parlamentar, deveria 
iniciar um processo para ex-
pedir um mandato de inter-
dição preventivo para impe-

dir sua volta ao Brasil, junto 
com o confisco de todos os 
bens usados na manipulação 
política interna.

No Oriente Médio, onde 
a liderança do Irã promete 
vingança em três dias, sem 
especificá-la, não pense 
Trump que possa voltar 
impunemente à vida nor-
mal sem punição. O fatwa,
pena de morte eterna contra 
muçulmanos e não muçul-
manos estabelecida por um 
alto líder religioso, se vier 
a ser imposta a Trump, não 
tem volta. Qualquer um, 
muçulmano ou não, que vier 
a assassinar Trump será pre-
miado com o paraíso eterno. 
Trump, por sua vez, só es-
capará do castigo pela morte, 
ou pelo desaparecimento 
eterno – como acontece com 
Salman Rushdie, o escritor 
inglês que vive escondido 
desde que foi alvo de um 
fatwa do aiatolá Khomeini.

q José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

2020 será um ano de tran-
sição nas relações entre a 
União Europeia (UE) e o 
grupo de 79 estados da Áfri-
ca, Caribe e Pacífico (ACP). 
As relações entre a UE e este 
grupo diversificado de países 
– ligadas ao Velho Continente 
por relações pós-coloniais – 
são regulamentadas há muito 
tempo pelo Acordo de Parce-
ria de Cotonou, que entrou em 
vigor no ano 2000 e expira no 
final de fevereiro de 2020. As 
negociações para a definição 
do regime “pós-Cotonou” ai-
nda estão em andamento.

O que é o Acordo de Coto-
nou? É o quadro geral das rela-
ções da UE com os países da 
África, das Caraíbas e do Pací-
fico (ACP). Ele foi adotado, 
no ano 2000, para substituir a 
Convenção de Lomé, que era o 
acordo comercial assinado, em 
1975, entre a União Europeia e 
os países ACP.

Este é o acordo de parce-
ria mais abrangente entre os 
países em desenvolvimento e 
a UE, e abrange as relações da 
UE com 79 países, incluindo 
48 da África Subsaariana. O 
Acordo de Cotonou visa re-
duzir e, finalmente, eliminar 
a pobreza e contribuir para 
a progressiva integração dos 
países ACP, na economia 
mundial. Baseando-se em três 
pilares: cooperação para o de-
senvolvimento; cooperação 
econômica e comercial; e di-
mensão política.

A cúpula de chefes de es-
tado e de governo dos países 
ACP, realizada de 9 a 10 de 
dezembro em Nairóbi, capi-
tal do Quênia, assumiu uma 
relevância significativa. 
Além de marcar a assunção 
da presidência do grupo, pelo 
presidente do Quênia, Uhuru 
Mugai Kenyatta, a cúpula 
também ofereceu uma opor-
tunidade para os países ACP 
relançarem seu papel interna-
cional, muitas vezes questio-
nados internamente e fora do 
grupo, reafirmando o apoio 
ao multilateralismo inclusivo, 
em um sistema internacional, 
cada vez mais multipolar.

Há alguns anos, de fato, o 
grupo ACP tenta fortalecer 
sua identidade institucional, 
através de uma revisão do ato 
fundador, o acordo de 1975, 
tendo em vista a criação de 

uma organização internacio-
nal real dos países da África, 
Caribe e Pacífico e, parale-
lamente, o lançamento de al-
gumas iniciativas para apro-
fundar a cooperação interna, 
como um fundo fiduciário 
especial e um fundo para mul-
heres e jovens.

Não é por acaso que esse 
processo de redefinição da 
coesão interna do grupo se in-
tensifica quando as negocia-
ções com o principal doador, a 
União Europeia, ganham vida.

As negociações entre as 
duas partes tiveram início, 
em setembro de 2018, prin-
cipalmente em rodadas de 
negociações específicas e em 
instituições conjuntas, como 
o Conselho de Ministros UE–
ACP e o Comitê de Embaixa-
dores UE–ACP.

A União e os países par-
ceiros chegaram a um acordo, 
relativamente rápido, sobre 
a manutenção do termo de 
vigência do Acordo, espe-
cialmente no que se refere às 
formas de diálogo político 
sobre o respeito pelos direitos 
humanos, a democracia e o 
Estado de Direito.

É mais complexo encontrar 
um compromisso no capítulo 
comercial, considerando que o 
ditado do Acordo de Cotonou 
– que previa acordos de livre 
comércio em uma base region-
al entre a UE e vários grupos 
dentro dos países ACP – foi 
parcialmente implementado, 
devido à forte resistência, so-
bretudo pelos países africanos.

Além disso, enquanto a 
União Europeia propôs re-
visar o quadro institucio-
nal, através da introdução de 
um acordo-quadro (acordo 
abrangente) e parcerias sepa-
radas com cada uma das três 
regiões que compõem o grupo 
ACP, este último pretende 
manter a estrutura atual, com 
base em um único contrato ju-
ridicamente vinculativo. Não 
subestime o papel delicado 
de outras questões, como a 
da migração, que assumiram 
uma nova relevância política.

No momento, a opção mais 
provável parece, portanto, que 
o prazo para as negociações 
esteja sendo adiado. Desde 
maio de 2018, o Conselho de 
Ministros UE–ACP delegou 
ao Comitê de Embaixadores 

a tarefa de tomar medidas 
transitórias para garantir a 
conclusão das negociações, 
se necessário. O Conselho da 
UE adotou uma decisão, sob 
proposta da Comissão, de 
prorrogar o termo do Acordo 
de Cotonou até o final de 2020 
ou, em qualquer outro caso, 
até que o novo acordo entre 
em vigor. Nesse momento, 
falta, apenas, a aprovação ofi-
cial da extensão do acordo, 
pelas instituições conjuntas.

Em geral, as negociações 
são afetadas pelo momento 
político e institucional espe-
cífico, vivenciado pelos atores 
envolvidos. A falta de ho-
mogeneidade do grupo ACP 
sempre foi uma característica 
estrutural do bloco, mas foi 
ainda mais acentuada pelo 
crescente papel da União Afri-
cana (UA). Nos últimos anos, 
a União Africana, de fato, fez 
um pedido para representar os 
países africanos em primeira 
mão nas negociações sobre 
futuras linhas comerciais e 
a cooperação para o desen-
volvimento com a UE.

De fato, a África Subsaari-
ana é o agrupamento mais sig-
nificativo nos países ACP (com 
48 dos 79 Estados-membros), 
enquanto o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento, previsto no 
Acordo de Cotonou, continua 
a ser o principal instrumento de 
cooperação para com o conti-
nente africano.

A oportunidade de fortal-
ecer o papel da União Afri-
cana não apenas pressionou as 
relações com as outras regiões 
representadas na ACP, mas, 
também, dividiu a própria fr-
ente africana. Depois que a 
União Africana adotou uma 
posição comum, solicitando a 
assinatura de um acordo com 
a UE, fora do quadro ACP – 
com o apoio de países como 
Ruanda, Chade e África do 
Sul – outros governos do 
continente (incluindo Sen-
egal, Burkina Faso, Uganda 
e Quênia) deram um passo 
atrás, pressionando para que 
se mantivesse a estrutura 
consolidada, como realmente 
aconteceu.

Além disso, os países do 
norte da África, que não fazem 
parte do grupo ACP, poderiam, 
teoricamente, tomar partido 
para o fortalecimento do canal 

pan-africano, mas, na realidade, 
isso reduziria suas relações bi-
laterais com a UE, desenvolvi-
das no âmbito da Política Eu-
ropeia de Vizinhança (PEV): a 
sua posição permaneceu, por-
tanto, fria.

É claro, portanto, que a 
proliferação de ferramentas 
de relacionamento europeu 
com a África ainda desem-
penha um papel no condic-
ionamento das negociações 
com todo o grupo ACP. Além 
disso, o impasse também é ex-
plicado pelo momento insti-
tucional específico que a UE 
atravessa em 2020. Se o man-
dato de negociar com o ACP 
tivesse sido promovido pela 
Comissão Juncker anterior, o 
início do novo ciclo institu-
cional europeu, culminando 
na entrada tardia sob a respon-
sabilidade da nova Comissão, 
liderada por Ursula Von der 
Leyen, certamente contribuiu 
para atrasar as negociações.

Além disso, a União está 
no meio de negociações in-
ternas para o futuro Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) 
2021–2027. No passado, o 
orçamento europeu tinha uma 
importância relativa em com-
paração com as relações com 
os países ACP, porque o Fun-
do Europeu de Desenvolvi-
mento era um instrumento 
financiado fora do orçamento. 
Contudo, a próxima proposta 
do QFP prevê a chamada or-
çamentista do Fundo, ou seja, 
a sua inclusão no orçamento 
de sete anos.

Uma escolha, a europeia, 
que suscitou dúvidas dos par-
ceiros, que temem a atenuação 
da previsibilidade da ajuda, 
uma vez que a cooperação eu-
ropeia terá que ser negociada 
internamente com todos os out-
ros itens do orçamento e sem 
uma contribuição clara deles.

Diante dessas desacelera-
ções institucionais, a provável 
decisão de adiar o término das 
negociações parece altamente 
provável, a fim de melhor 
definir as relações futuras entre 
a Europa e os Estados do bloco 
África–Caribe–Pacífico.

q Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.



Conjuntura

Melhor governador do Brasil é um comunista
Excelente o trabalho desenvolvido nos dois governos de 

Flávio Dino do PCdoB no Maranhão, fazendo exatamente o 
oposto do que dizem sobre os comunistas e permitindo uma 
vida digna para o povo. Com os velhos políticos, aquele era 
um dos estados mais atrasados e miseráveis do Brasil. Os par-
tidos comunistas e socialistas, que as raposas da política criti-
cam, são os menos envolvidos em corrupção e os que mais 
defendem os pobres, a natureza, os animais e os excluídos da 
sociedade. Tais políticos vermelhos já sabem que a riqueza e 
o desenvolvimento devem ser uma consequência de um povo 
com poder de compra em vez de servir apenas para aumentar 
os lucros dos milionários. Uma pena que a péssima educação 
do eleitor brasileiro o impede de eleger Flávio Dino presiden-
te do Brasil. Nunca tivemos um presidente comunista, e essa é 
a melhor e única chance, mesmo que para isso tenhamos que 
suportar Luciano Huck como seu vice.

q Daniel Marques
Virginópolis – MG
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento. I – DECLARAM sua intenção de: 
Participar do controle societário da BRX Corretora de Câmbio Ltda., CNPJ: 17.904.906/0001-33, em decorrência 
do Acordo de Quotistas ocorrido em 04/10/2019, a qual passará a funcionar com as características abaixo espe-
cificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Denominação social: 
BRX Corretora de Câmbio Ltda. Local da sede: Av. Presidente Vargas, 309- 18º andar – Centro – CEP 20040-010 
– Rio de Janeiro – RJ. Composição societária:

II – ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração 
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias 
contados da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação 
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil DEORF-GTCUR  Avenida Cândido 
de Abreu, no 344 – 6o andar – Centro Cívico – CEP 80530-914 – Curitiba – PR. Processo nº 0000166162
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2020.

Controladores:
MARILIA FARIA JULIO
ALDO GOMES PEDROSO DE LIMA
ALEXANDRE PINHEIRO SOUTO MAIOR
ANA LUCIA FARIA JULIO 
EDUARDO ZREICK 
LUIZ CARLOS FARIA JULIO
VICTOR GOMES PEDROSO DE LIMA

CLAUDIA MARIA ANTUNES UCHOA SOUTO MAIOR
ANDREA TOSTE AVILA PACHECO
LUCAS TOSTE AVILA
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REGINA COELI SANTANNA PEDROSO DE LIMA
RITA DE CASSIA VALVERDE REIS
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ANA LUCIA FARIA JULIO  013.881.887-83  10, 0000% 
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LUIZ CARLOS FARIA JULIO  002.423.397-86  10,0000% 
VICTOR GOMES PEDROSO DE LIMA  636.488.657-49  10,0000% 
CLAUDIA MARIA ANTUNES UCHOA SOUTO MAIOR  005.092.977-14  6,6666% 
ANDREA TOSTE AVILA PACHECO  075.959.547-03  5,5556% 
LUCAS TOSTE AVILA  159.253.477-57  5,5556% 
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REGINA COELI SANTANNA PEDROSO DE LIMA  663.032.307-68  1,1111% 
RITA DE CASSIA VALVERDE REIS  014.518.197-90  1,1111% 

Ataque dos EUA no Iraque já 
impacta preço do petróleo 

O mundo aguarda a con-
sequência que terá a morte 
de um general iraniano no 
Iraque por um ataque dos 
EUA. Os preços do petróleo 
subirem mais de 4% nesta 
sexta-feira, reportou a agên-
cia AFP. No meio da manhã, 
o barril de Brent avança-
va 4,5%, até chegar a US$ 
69,23, e o de WTI aumen-
tava 4,1%, até US$ 63,71, 
frente ao temor dos investi-
dores de um conflito na re-
gião. Segundo Cailin Birch, 
uma economista da The Eco-
nomist Intelligence Unit, os 
mercados temem, sobretudo, 
“um conflito mais amplo”.

Um bombardeio dos Esta-
dos Unidos matou o general 
iraniano Qassem Soleimani 
e um dirigente pró-iraniano, 
no aeroporto internacio-
nal de Bagdá. O Pentágono 
confirmou que o presidente 
Donald Trump havia dado a 
ordem de “matar” Soleima-
ni depois do ataque de ma-
nifestantes pró-iranianos à 
embaixada norte-americana 
em Bagdá, na terça-feira. 
“Temem que o Irã tome re-
presálias pelo assassinato de 
Soleimani”, disse à AFP Thi-
na Margrethe Saltvedt, uma 
analista da Nordea Markets, 
explicando que Teerã pode 
atacar “instalações petro-
leiras, ou infraestruturas de 
transporte”.

O líder supremo do Irã, o 
aiatolá Ali Khamenei, pediu 
uma “severa vingança” pela 

morte de Soleimani. “A im-
portância deriva menos da 
perda potencial dos abasteci-
mentos de petróleo iraniano 
(...) do que do risco de que 
se possa deflagrar um con-
flito mais amplo que arraste 
Iraque, Arábia Saudita e ou-
tros”, disse à AFP.

“Também existe um risco 
significativo de que o Irã lan-
ce um ataque seletivo contra 
navios norte-americanos na 
região, o que pode interrom-
per os fluxos de petróleo no 
mar e fazer os preços conti-
nuarem a aumentar”, acres-
centou.

Preços

Em setembro, os preços 
do petróleo dispararam, após 
os ataques contra duas ins-
talações petroleiras da Ará-
bia Saudita que reduziram 
brevemente à metade sua 
produção de cru. Trump res-
ponsabilizou o Irã por este 
ataque, assim como por ou-
tros contra alguns petroleiros 
que circulavam pelo Golfo.

“O mercado lembra mui-
to bem o inesperado ataque 
com aviões não tripulados 
contra a Saudi Aramco (a 
petroleira saudita) no outono 
passado”, afirmou Saltvedt.

Birch descarta, porém, a 
ideia de um conflito genera-
lizado. “Não esperamos um 
aumento de preços em um 
único dia, em termos percen-
tuais, como 10% de setem-

Bolsonaro teme impacto no Brasil
O presidente Jair Bolsona-

ro admitiu nesta sexta-feira 
que a ação dos EUA no Irã 
vai impactar o preço do pe-
tróleo no mercado internacio-
nal, o que pode repercutir no 
Brasil. Ele afirmou que ten-
tou falar com o presidente da 
Petrobras, Roberto Castello 
Branco, e com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
sobre riscos de uma possível 
alta de combustíveis no país 
devido ao ataque dos Estados 
Unidos que matou o general 
iraniano Qassim Suleimani.

“Que vai afetar, vai. Ago-
ra vamos ver o nosso limite 
aqui”, disse ele a jornalistas, 
acrescentando que não con-
seguiu falar com Castello 
Branco ou Guedes sobre o 
tema. Conforme a Reuters, 
os contratos futuros do pe-
tróleo Brent subiam 3% no 
início da tarde desta sexta-
feira, depois que um ataque 
aéreo dos Estados Unidos 
em Bagdá matou o chefe da 
força de elite Quds, do Irã.

O presidente disse que o 
governo não pode intervir no 
preço do combustível e des-
tacou que, quando foi feito 
no passado uma política de 

tabelamento, não deu certo. 
Anteriormente, a Petrobras 
acumulou prejuízos ao não 
repassar para o mercado in-
terno a alta das cotações ex-
ternas.

Bolsonaro também voltou 
a defender a quebra do que 
chamou de “monopólio” no 
setor de combustíveis, além 
de mudanças na cobrança do 
tributo estadual ICMS como 
forma de baratear o preço 
dos derivados de petróleo. 
“A questão do combustível, 
temos que quebrar o mono-
pólio. A distribuição é a coi-
sa que mais pesa no combus-
tível”, afirmou.

A Petrobras, que detém 
um monopólio no refino de 
combustíveis no Brasil, está 
vendendo aproximadamente 
metade de sua capacidade, 
como forma de concentrar 
seus investimentos no pré-
sal e reduzir a dívida. Já a 
maior fatia do setor de distri-
buição de combustíveis é do-
minada por algumas grandes 
empresas, como BR Distri-
buidora, Raízen e Ipiranga, 
mas o segmento de revenda 
(postos) é bastante pulveri-
zado no país.

Assine o

jornal

Monitor 

Mercantil

O Império ataca
Em novembro de 2011, quando os EUA entraram 

no ano das eleições, Donald Trump tuitou: “Para ser 
reeleito, o @BarackObama começará uma guerra com 
o Irã.” Pois eis que, em janeiro de 2020, ano em que o 
agora presidente norte-americano tentará a reeleição, os 
Estados Unidos fazem um forte ataque ao Irã, ao assas-
sinar um dos mais importantes integrantes do governo e 
ideólogos iranianos.

Ver o ato terrorista dos EUA apenas como uma 
demonstração de força em campanha eleitoral é limitar a 
análise. Trinta e seis bases militares dos EUA estão den-
tro do alcance das Forças Armadas iranianas, declarou 
o chefe do Comitê Nacional de Segurança e Política 
Externa do parlamento, Mojtaba Zulnur. Mas uma das 
alternativas de retaliação do Irã é tentar bloquear o Est-
reito de Ormuz, por onde passa boa parte do petróleo do 
Oriente Médio. Como lembrou Julian Borger, editor in-
ternacional do jornal britânico The Guardian, a liderança 
em Teerã está consciente de que um caminho de vin-
gança contra Donald Trump seria atacar suas chances de 
reeleição. Um aumento no preço do petróleo, associado a 
um cenário de instabilidade global e vulnerabilidade dos 
EUA, certamente prejudicaria a campanha à reeleição.

A invasão da embaixada dos EUA em Bagdá certa-
mente trouxe à memória a humilhação do cerco da em-
baixada em Teerã, que começou em 1979 e prejudicou a 
presidência de Jimmy Carter em um ano eleitoral. O fato 
favoreceu a posição dos falcões instalados no governo 
norte-americano, que defendem a guerra permanente.

Pré-candidato democrata à Presidência, Bernie Sand-
ers disparou em vários tuítes: “Quando votei contra a 
guerra no Iraque em 2002, temi que isso levasse a uma 
maior desestabilização da região. Infelizmente, esse 
medo acabou sendo verdade. Os EUA perderam aproxi-
madamente 4.500 soldados corajosos, dezenas de mil-
hares foram feridos e gastamos trilhões.”

“A perigosa escalada de Trump nos aproxima de outra 
guerra desastrosa no Oriente Médio que pode custar in-
úmeras vidas e trilhões de dólares a mais. Trump prom-
eteu acabar com guerras sem fim, mas essa ação nos co-
loca no caminho de outra”, protestou Sanders.

‘Geringonça’ espanhola
A união da esquerda espanhola, que resultará no 

primeiro Executivo de coalizão no país desde a Segunda 
República (1931-1936), será semelhante à “geringonça” 
portuguesa? Em Portugal, contrariando as imposições 
do FMI, o governo, ainda que com limitações, está con-
seguindo avanços econômicos e sociais.

Na Espanha, Pedro Sánchez (PSOE) deverá ser proc-
lamado primeiro-ministro em 7 de janeiro, após duas ses-
sões do Parlamento neste final de semana. O acordo com 
Pablo Iglesias transformará o líder do Unidas Podemos 
no número 2 do Gabinete.

A solução foi possível com a decisão dos independen-
tistas catalães de se absterem, após garantir que Sánchez 
convocará diálogo entre o governo central e o de Barce-
lona (estadual).

Último a sair apaga a luz
Assim é a dupla Bolsonaro/Guedes: já no 1º ano em-

placa saída recorde de dólares do país. O déficit cambial 
supera o de FHC em 1999, quando o Brasil quebrou. Na 
bolsa, estrangeiros não param de fugir. A promessa era que 
austeridade e reformas trariam os investidores de volta.

Rápidas
O Caxias Shopping fará neste e no próximo sábado, 

das 16h às 18h, o Evento de Férias, em parceria com Sesi 
e Sesc, com diversas brincadeiras *** O Passeio Shop-
ping já programou o teatro infantil para as férias: neste 
sábado, Enrolados; dia 11, Nossa Escola é Um Musical;
18, A Maçã Envenenada; fechando o mês, dia 25, Gas-
parzinho. Sempre às 14h.

bro de 2019, quando foram 
atacadas infraestruturas pe-
troleiras sauditas”, acrescen-
tou. Apesar de tudo, a morte 
de Soleimani representa um 
passo a mais na escalada nas 

tensões entre Estados Uni-
dos e Irã. As bolsas também 
se viram afetadas. Frankfurt, 
Londres e Paris caíam, após 
uma sessão de baixa nos 
mercados asiáticos.

Reforma da Previdência ainda tem pontos pendentes
O ano de 2019 foi mar-

cado por um dos desafios 
mais difíceis já enfrentados 
pelo Congresso Nacional: 
votar a mais profunda refor-
ma da Previdência feita no 
país desde a Constituição de 
1988. No dia 12 de novem-
bro, a Emenda 103/2019 
foi finalmente promulgada, 
alterando o sistema previ-
denciário e trazendo regras 
de transição. Com base no 
texto aprovado pelos parla-
mentares, o governo estimou 
economia de R$ 855 bilhões 
aos cofres públicos para os 
próximos 10 anos.

Entre outros pontos, a 
reforma adotou uma idade 
mínima de aposentadoria 
tanto para quem trabalha 
na iniciativa privada como 
para servidores públicos: 
65 anos para homens e 62 
para mulheres. Além disso, 
mudou regras de cálculo 
para o valor do benefício, 
instituiu normas de transi-
ção para os trabalhadores 
da ativa e alterou o sistema 
de pensões.

Os regramentos estão va-
lendo desde a publicação 
no Diário Oficial da União, 
em 13 de novembro, com 
exceção das mudanças nas 

alíquotas de contribuição. 
Os novos percentuais come-
çarão a ser aplicados sobre 
o salário de março de 2020. 
Na iniciativa privada, a alí-
quota vai variar de 7,5% a 
14%. Para os servidores pú-
blicos, começará em 7,5%, 
podendo chegar a 22% so-
bre o que ultrapassar o teto 
constitucional do serviço 
público. A incidência da 
contribuição será por faixas 
de renda e, portanto, serão 
necessários cálculos indi-
vidualizados para se saber 
quanto será descontado do 
contracheque do trabalha-
dor. 

Editada em 4 de dezem-
bro, uma portaria da Secre-
taria Especial da Previdên-
cia e Trabalho do Ministério 
da Economia deu prazo até 
31 de julho para que prefei-
turas e governos estaduais 
ajustem as alíquotas de seus 
servidores locais ao novo 
regime previdenciário de 
modo que elas não sejam 
inferiores ao cobrado pela 
União, salvo se o ente não 
tiver deficit atuarial a ser 
equacionado.

Também ficou para o 
ano que vem a proposta de 
emenda à Constituição co-

nhecida como PEC paralela 
(PEC 133/2019), que possi-
bilita a extensão das regras 
de servidores federais para 
os estaduais e municipais. 
Só que a tarefa caberá aos 
deputados, visto que o texto 
já passou pelo 

Entre os senadores, há 
quem diga que há o risco de 
a PEC paralela ser abando-
nada na Câmara. O líder do 
Bloco Parlamentar Senado 
Independente, Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB), é 
um dos que acreditam que 
a proposta não vai prospe-
rar e já falou sobre isso em 
Plenário. “Continuo conven-
cido de que esse ardil cons-
truído pelo governo não vai 
ser levado adiante. Se ela for 
adiante e voltar ao Senado, 
eu sou o primeiro a dizer: 
errei quando projetei algo 
diferente e assim votarei. 
Mas não creio, não acredito, 
absolutamente. Foi um jogo 
de cena tentar transmitir à 
opinião pública que as mal-
dades plantadas e que não 
foram, de forma lamentável, 
retiradas na PEC 6, pode-
riam estar sendo consertadas 
na PEC paralela. E nós sabe-
mos que isso não acontece-
rá”, afirmou.

Capitalização

Outra questão que ficou 
para 2019 é o regime de 
capitalização, um sistema 
semelhante à ideia da pou-
pança, em que o trabalhador 
contribui para a formação do 
seu próprio montante indi-
vidualmente para ser usado 
no futuro. O tema enfrentou 
grande resistência no Con-
gresso Nacional, e há sena-
dores que não acreditam na 
retomada do assunto. O líder 
do PT, Humberto Costa (PE), 
é um deles. O representante 
de Pernambuco acredita que 
o governo pode até tentar 
novamente, mas acha muito 
difícil a aprovação do tema:

“Acredito que o gover-
no não desistiu, mas não 
vejo muita possibilidade de 
aprovação dessa medida, 
até porque temos o exem-
plo do Chile, que conseguiu 
produzir uma quantidade de 
miseráveis aposentados que 
se tornaram parte importante 
desse processo de insatisfa-
ção naquele país. Acredito 
que da mesma forma que 
não foi aceito nesse ano, di-
ficilmente será no ano que 
vem, até porque é um ano de 
eleição”,opinou.
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MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente  
enfraquecido na pauta global

Mesmo após um ano de catástrofes relacionadas ao cli-
ma, com tempestades inundações e incêndios florestais, 
os governos presentes na COP25 não compreenderam a 
importância de um acordo global para o enfrentamento da 
crise climática. Cerca de 200 países participaram da con-
ferência da ONU, sediada no mês de dezembro em Madri, 
após a desistência do Brasil e do Chile, a fim de darem 
prosseguimento às ações do Acordo de Paris de 2015 con-
tra o aquecimento global.

O documento final, intitulado “Chile–Madri, hora de 
agir”, foi assinado após longo impasse nas negociações 
e estabeleceu que os países devem apresentar em 2020 
compromissos mais concretos para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa, visando conter o aumento da 
temperatura global no limite de 1,5°C até o fim do século. 
Se não houver mudanças, o mundo está a caminho de au-
mentar a temperatura de 3° a 4°C, o que pode gerar con-
sequências graves para diversos países e sua população.

Não foi aprovada a principal proposta sobre a criação 
de um sistema de mercado de carbono, no qual países que 
emitam menos possam vender créditos de CO2 a países 
mais poluidores. Todavia houve avanços em relação ao 
controle do comércio dos direitos de emissão de carbono.

Mesmo diante da relutância do Brasil em aprovar os 
parágrafos 30 e 31 que se referiam ao papel dos oceanos e 
do uso da terra sobre os efeitos climáticos, houve ao final 
concordância acerca de incentivos a estudos científicos 
sobre a relação entre os oceanos e o solo com as mudan-
ças climáticas.

O Brasil foi representado pelo ministro do Meio Ambi-
ente, Ricardo Salles, que declarou que temos uma legis-
lação ambiental restritiva, com 80% da Amazônia preser-
vada e 60% da mata nativa, e, por isso os “vilões” são os 
que acabaram com suas florestas e poluíram por mais de 
100 anos a atmosfera com combustíveis fósseis.

Em meio a impasses, houve acordo para atingir a 
neutralidade nas emissões de carbono no bloco europeu 
até 2050 e também quanto a aplicação de uma taxa aos 
produtos externos ao bloco que “não respeitem as mesmas 
exigências climáticas que as empresas europeias”.

Ao final, embora os principais objetivos da COP25 não 
tenham sido ainda atingidos, a exemplo de um acordo 
global para regulação do mercado de carbono, verdade é 
que a participação paralela cada vez maior da sociedade 
civil e dos jovens, com a cobrança de ações concretas para 
compensar o planeta para as presentes e futuras gerações 
é sinal de esperança e de que essa “onda verde” mais do 
que uma vontade política é uma urgência de todos. Que 
venha a COP26 em 2020 sob esse manto verde de espe-
rança.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 20 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 15 horas do dia 20 de dezembro de 2019. 2. Convocação e Presença:
Presentes os diretores, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete 
Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guima-
rães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, 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: Deliberar 
sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 25, 
Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após 
exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme 
previsto no Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, 
“ad referendum”  da Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de juros sobre 
o capital próprio, no montante total de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), 
à razão de R$ 0,734620655 por ação, com retenção do imposto de renda na
fonte, na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam
comprovadamente isentos ou imunes, aos acionistas detentores de ações
de emissão da Companhia em 27/12/2019, os quais poderão ser imputados
ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 30/12/2019 
na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “ex-direito” aos juros
sobre o capital próprio. O pagamento será realizado a partir de 03/02/2020,
observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente
divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi
assinada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 20 de dezembro
de 2019. Sergio  Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente; Sergio Francisco
Monteiro de Carvalho Guimarães - Secretário; Celi Elisabete Julia Monteiro de 
Carvalho; Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello. Arquivado na 
JUCERJA em 03/01/2020 sob o nº 00003830917.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL 

DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO à 
RENATO AFONSO TEIXEIRA, com o prazo de 15 (quinze) dias, 
extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0009420-
12.2014.8.19.0203) proposta por CONDOMÍNIO DO PARQUE 
GABINAL I contra RENATO AFONSO TEIXEIRA, na forma 
abaixo: A DRA. LÍSIA CARLA VIEIRA RODRIGUES, Juíza de 
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, 
que nos dias 28.01.2020 e 04.02.2020, às 14:00 horas, no Átrio 
do Fórum, à Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 – Taquara 
– Jacarepaguá/RJ., pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO 
PORTELLA, será apregoado e vendido, o “Direito e Ação” ao 
Apartamento 210 – Bloco 05, do edifício situado na Rua Giovani 
de Castro, nº 90 – Freguesia – Jacarepaguá/RJ.- Avaliação: R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais).- OBS.: A referida avaliação 
será atualizada na data do Leilão.- O edital na íntegra está afixado 
no local de costume e publicado através do site de leilões online: 
www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros 
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Preço da carne cai, mas não volta  
ao patamar do início de 2019

O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastec-
imento divulga que a cota-
ção da arroba (15kg) do boi 
gordo diminuiu de valor no 
final de dezembro, queda 
média de 15%. Conforme 
levantamento periódico do 
Ministério, a arroba do boi 
gordo estava cotada a R$ 
180 no último dia 30. No iní-
cio do mês passado, chegou 
a R$ 216.

Conforme o ministério, o 
preço da carne vai cair para o 
consumidor final. O cenário 
“indica uma acomodação 
dos preços no atacado, com 
reflexos positivos a curto 
prazo no varejo”, descreve 
nota que acrescenta que a al-
catra teve “4,5% de queda no 

preço nos últimos sete dias”.
Segundo projeções do 

Ministério, a arroba vai fi-
car entre R$ 180 e R$ 200 
nos próximos meses, depen-
dendo da praça. A queda do 
valor interrompe a alta de 
28,5% que salgou o preço da 
carne nos últimos seis me-
ses. A perspectiva, porém, é 
de que o alimento não volte 
ao patamar inferior. “Esta-
mos fazendo a leitura de que 
isso veio para ficar, um outro 
patamar do preço da carne”, 
avalia o diretor do Departa-
mento de Comercialização e 
Abastecimento do Ministé-
rio, Sílvio Farnese.

Há mais de uma razão 
para a provável estabiliza-
ção dos preços em valores 

mais altos do que há um ano. 
O mercado internacional 
tende a comprar mais carne 
brasileira, os produtores es-
tão tendo mais gastos ao ad-
quirir bezerros, e a eventual 
recuperação econômica fa-
vorece o consumo de carne 
no Brasil.

O Brasil produz cerca 
de 9 milhões de toneladas 
de carne por ano; 70% são 
consumidas internamente. 
Mas a venda para o exterior 
é atrativa para os produtores 
e pressiona valores. “A ab-
ertura de um mercado que 
comece a receber um produ-
to brasileiro ajuda o criador 
na formação de preço”, de-
screve Farnese.

Em 13 de dezembro, a 

Capital Research havia di-
vulgado relatório sobre o 
aumento do preço da carne 
no Brasil. Segundo o IBGE, 
o produto inflou em mé-
dia 8,09% em novembro de 
2019 em relação ao mês an-
terior e alcançou índices ai-
nda maiores em alguns cor-
tes, conforme levantamento 
da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), 
que revela crescimento nos 
valores do contrafilé e do 
coxão mole de 50% e 46%, 
respectivamente, em menos 
de três meses. Segundo a 
casa de análises, os preços 
devem continuar aumentan-
do até janeiro ou fevereiro 
de 2020, em função da de-
manda sazonal.

Venda de imóveis usados acumula crescimento em São Paulo
O ano passado foi mar-

cado pelo crescimento em 
dois segmentos estratégicos 
do mercado imobiliário, os 
resultados das vendas de 
imóveis usados e de locação 
de residências no Estado de 
São Paulo acumularam, em 
outubro, crescimento anual 
de 57,21% e de 18,27%, em-
bora a pesquisa do mês tenha 
mostrado comportamentos 
diferenciados das vendas e 
das locações.

Em consulta a 941 imo-
biliárias de 37 cidades do 
Estado, o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis do 
Estado de São Paulo (Creci-
SP) apurou que as vendas de 
casas e apartamentos usados 
aumentaram 11,9% em outu-
bro comparado a setembro 
e que o número de imóveis 
alugados caiu 8,2% nesse 
mesmo período.

Embora ressalve que os 
dois mercados estão sem-
pre sujeitos ao “efeito-gan-
gorra”, em que se alternam 

crescimento e queda às vez-
es inesperados, Viana Neto 
embasa seu otimismo com a 
comparação dos resultados 
de outubro último com os do 
mesmo mês de 2015, quando 
o país viveu o auge da re-
cessão de dois anos consecu-
tivos com queda acumulada 
de 7,2% do PIB.

Naquele mês e ano, o 
número de locações caíra 
4,72% na mesma compa-
ração com setembro, mas o 
acumulado estava positivo 
em 53,15%.

Expressivo também o 
descompasso entre venda e 
locação nos resultados acu-
mulados até o mês de outu-
bro em 2015 e 2019, destaca 
o presidente do Creci-SP.

A pesquisa, com 941 
imobiliárias de 37 cidades, 
apurou que as vendas feitas 
com financiamento bancário 
ultrapassaram as realizadas 
com pagamento à vista, com 
48,07% e 46,03% do total, 
respectivamente. Os con-

sórcios ficaram com partici-
pação menor, de 1,36%, en-
quanto que a venda a prazo 
bancada pelos donos dos 
imóveis representou 4,54% 
dos contratos formalizados 
nas imobiliárias consulta-
das.

Foram vendidos 64,17% 
em apartamentos e 35,83% 
em casas, com descontos 
médios sobre os preços 
originais fixados pelos pro-
prietários de 8,92% para os 
imóveis situados em bairros 
de áreas nobres, de 8,25% 
para os de áreas centrais e 
8,69% para os de bairros de 
periferia.

Os imóveis mais vendi-
dos nesse período no estado 
foram os de preço final até 
R$ 300 mil, com 50,34% do 
total vendido. Por faixas de 
preço de metro quadrado, 
predominaram os de até R$ 
4 mil o metro quadrado, 
52,56% do total.

Os novos inquilinos 
preferiram alugar casas 

(54,43% do total) a aparta-
mentos (45,57%) em outu-
bro no estado de São Paulo, 
segundo a pesquisa Creci-
SP apurou com 941 imo-
biliárias de 37 cidades. As 
imobiliárias registraram o 
encerramento de contratos 
em número equivalente a 
81,65% das novas locações 
contratadas no mês.

Casas e apartamentos 
com aluguel mensal de até 
R$ 1.000 somaram 50,8% 
do total de novas locações, 
a maioria delas – 68,15% 
– localizada em bairros de 
áreas centrais das cidades. 
O restante distribui-se en-
tre bairros de periferia 
(20,28%) e de áreas nobres 
(11,57%).

Os descontos que os pro-
prietários concederam so-
bre os preços originalmente 
fixados para locação foram 
de 10,87% em bairros de 
áreas nobres, de 11,86% em 
bairros centrais e de 8,29% 
em bairros de periferia.

Energia: tarifa branca para todos entrou em vigor na quarta
Desde o dia 1º, a maior 

parte dos consumidores de 
energia em todo o Brasil terá 
uma oportunidade de utilizar 
a tarifa branca, que reduz o 
preço da energia consumida 
fora do horário de ponta. A 
medida vale para todas as 
unidades consumidoras de 
energia na baixa tensão do 
país, como residências, co-
mércios e pequenas indús-
trias. O modelo existe desde 
2018, porém, no início es-
tava disponível apenas para 
quem tinha consumo supe-
rior a 500kW/h. Em 2019, 
em sua segunda fase, foi 
liberada a quem fazia uso a 
partir de 250kW/h.

A partir deste mês, a tarifa 
branca será disponibilizada 
a todos os brasileiros. Uma 
das únicas exceções são as 
unidades consumidoras da 
subclasse de baixa renda da 
classe residencial, que já 
usufrui de tarifas mais van-
tajosas.

Nos dias úteis, o preço 
da energia será dividido em 
três faixas de horário. No 
“horário de ponta” (vermel-
ho), na parte da noite, a tari-
fa será mais cara; a faixa “in-
termediária” (amarela), uma 
hora antes e uma hora depois 
do horário de ponta, também 
fica mais cara. Já no horário 
“fora de ponta” (verde), o 

custo para o consumidor 
será mais baixo. Nos feria-
dos nacionais e nos finais de 
semana, o valor será sempre 
o de fora de ponta, ou seja, 
mais barato.

Para Juliana Rios da CAS 
Tecnologia, “os consumi-
dores precisarão analisar 
se a adesão à nova forma 
de cobrança é vantajosa, 
porque precisará alterar 
muitos hábitos de toda a 
família, passando a usar os 
eletrodomésticos em horári-
os diferentes, principal-
mente o chuveiro elétrico 
que consome mais energia”, 
explica.

Para aderir à tarifa branca, 

os consumidores precisam 
formalizar sua opção na dis-
tribuidora a partir de janeiro. 
A distribuidora instalará, 
então, um novo tipo de me-
didor de energia que cont-
abilize o consumo para as 
diferentes faixas horárias.

Alguns países, como Ca-
nadá, Austrália, Itália, Fran-
ça e Reino Unido, já pos-
suem projetos parecidos com 
a tarifa branca. As experiên-
cias aplicadas pelo mundo, 
no segmento de baixa ten-
são, são relativamente recen-
tes, ou seja, já neste século 
XXI, e os resultados são no-
tados com poucas variações 
conforme a região.

Índice de satisfação do brasileiro com o trabalho cresce 5%
No terceiro trimestre de 

2019, o IQVT, Índice So-
dexo de Qualidade de Vida 
no Trabalho (IQVT) – uma 
ferramenta gratuita que mede 
a percepção dos brasileiros 
em relação às experiências de 
trabalho – foi para 6,50 pon-
tos (em uma escala de 0 a 10), 
apresentando aumento de 5% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado (6,22 pontos).

O levantamento também 
verificou que dentre as pro-
fissões estudadas, os estag-
iários são os mais satisfeitos 
com a experiência no trabalho 
(7,62 pontos), seguidos por 
presidência/diretoria/gerên-
cia (7,08 pontos), corretores 
de imóveis (6,79 pontos), co-
ordenação/supervisão (6,74 
pontos), empregados de áreas 

executivas (6,50 pontos), 
professores (6,38 pontos), 
serviços de apoio adminis-
trativo (6,34 pontos), outros 
(6,22 pontos), empregados 
de áreas de fabricação (5,98 
pontos) e empregados para 
serviços (5,89 pontos).

“De acordo com dados di-
vulgados pelo IBGE, no tri-
mestre encerrado em outubro, 
a taxa de desemprego no Bra-
sil ficou em 11,6%, tratando-se 
da primeira queda na série do 
indicador desde o trimestre 
encerrado em junho. Já no va-
rejo, este foi o sexto mês segui-
do de crescimento de vendas. 
Esta leve melhora no nível de 
desemprego e no consumo das 
famílias pode ser uma das ex-
plicações para o crescimento 
do Índice de Qualidade de 

Vida no Trabalho no terceiro 
trimestre deste ano”, analisa 
Fernando Cosenza, vice-presi-
dente de Marketing da Sodexo 
Benefícios e Incentivos.

A análise de mais de 1.000 
respostas de trabalhadores de 
todo o país durante o terceiro 
trimestre deste ano mostrou 
ainda que todas as dimen-
sões de qualidade de vida 
no trabalho, que influenciam 
diretamente na percepção e 
experiência de um indivíduo, 
apresentaram aumento, se 
considerado o mesmo perío-
do do ano passado. Os cresci-
mentos variam de 2 a 6%, 
sendo que os tópicos relacio-
nados à saúde e bem-estar e 
reconhecimento apresenta-
ram os maiores aumentos 
(6,37 e 5,91 pontos respec-

tivamente), e o relacionado à 
facilidade e eficiência apre-
sentou o menor crescimento 
(6,87 pontos).

“Este resultado mostra o 
descontentamento dos co-
laboradores com itens rela-
cionados às ferramentas e 
tecnologias oferecidas pelas 
empresas para que eles des-
empenhem suas atividades, 
o que aponta que, apesar da 
pequena reação da economia, 
ainda há uma limitação no 
investimento das empresas, 
impactando o ambiente de tra-
balho. Continuaremos moni-
torando e analisando o indica-
dor em 2020 com o objetivo 
de acompanhar o ambiente e 
a produtividade nas organiza-
ções brasileiras”, comenta 
Cosenza.
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OPINIÃO DO ANALISTA

A morte do general  
iraniano e a Bolsa de Valores

Nessa quinta-feira, os EUA informaram que o general 
iraniano Qassem Soleimani foi morto pela força aérea 
norte-americana. Soleimani tinha forte influência no re-
gime iraniano, de maneira que o líder Ali Khamenei prom-
eteu vingança e retaliação. O evento trouxe forte tensão 
ao mercado devido a receios de início de uma guerra entre 
os dois países, o que, segundo analistas políticos, seria 
muito mais problemático e relevante para os EUA do que 
os conflitos no Oriente Médio que o país enfrenta há anos.

Sim, esse acontecimento pode impactar o crescimento 
da economia global, que já vinha sendo uma das princi-
pais preocupações dos investidores. Com isso, ativos de 
risco, principalmente ações, são impactados negativa-
mente conforme investidores diminuem posições e mi-
gram para ativos de menor risco e/ou considerados como 
proteções. Esses, por outro lado, são justamente os que 
se beneficiam nesses momentos, como ouro, treasuries, 
dólar e iene.

Ativos que estão comprados em volatilidade, como 
ETFs ligados ao índice VIX (CBOE Volatility Index), 
também se beneficiam fortemente, com valorizações ac-
ima de 6%. Soma-se a isso o fato de o Irã ser a quarta 
maior reserva de petróleo do mundo, de modo que o con-
flito na região pode impactar a oferta global, o que está 
fazendo o preço do petróleo subir mais de 3,6%. A com-
binação de dólar e petróleo subindo poder trazer impactos 
também para a inflação.

Assim, esse é um exemplo sobre por que é preciso 
manter uma carteira diversificada, com ativos que funcio-
nam como proteção e que podem se beneficiar de diversos 
momentos de mercado, mesmo que aparentemente im-
prováveis, como era o caso até ontem, quando o mercado 
vinha de uma sequência de altas após uma redução das 
incertezas com a conclusão da primeira fase do acordo 
comercial entre EUA e China.

q Samuel Torres
Analista da Capital Research.

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

Norte-americana Avon  
é da brasileira Natura 
Aquisição faz 
nascer a 4ª maior 
empresa de beleza 
do mundo

Foi concluída nesta sexta-
feira a aquisição da Avon 
pela multinacional brasileira 
de higiene e cosmético Na-
tura. A companhia brasileira 
anunciou a compra da Avon 
em maio do ano passado, em 
um negócio que cria agora a 
quarta maior empresa de cos-
méticos do mundo por meio 
de uma transação com troca 
de ações. A Natura recebeu 
aval de autoridades concor-
renciais para a compra da 
Avon em 19 de dezembro e 
na ocasião havia estimado a 
conclusão da operação para 
esta sexta-feira.

O valor da companhia 
norte-americana foi ava-
liado em US$ 2 bilhões. A 
empresa informou que os 
acionistas da Avon serão 
donos de 27,3% do grupo, 
enquanto os 72,3% res-
tantes serão de posse dos 
acionistas da Natura. Em 
maio de 2019 quase 500 
mil consultores já vendiam 

as marcas Natura e Avon. 
A intenção da Natura é que 
isso seja ampliado.

Algumas mudanças já 
estão acontecendo. O pre-
sidente-executivo da Avon 
Products, Jan Zijderveld, 
anunciou a sua saída à 
frente da fabricante norte-
americana de cosméticos 
nesta sexta-feira. A Natura 
anunciou nesta sexta-feira 
que irá nomear Roberto 
Marques como presidente-
executivo do conselho de 
administração da empresa 
combinada. O executivo 
comandou em 2017 a com-
pra da rede internacional de 
lojas The Body Shop pela 
Natura e vai chefiar os es-
forços de integração com a 
Avon.

No ano passado, analis-
tas do TG Pactual disseram 
que o acordo deve adicionar 
complexidade ao modelo de 
negócios da Natura, já que 
a empresa lida com a revi-
ravolta da The Body Shop 
e tendências mais brandas 
no mercado brasileiro. Mas 
eles adicionaram que seme-
lhanças com os negócios da 
Avon, que também tem altas 
vendas diretas, devem facili-
tar a integração.

“No que diz respeito à 
transformação digital, nossa 

abordagem é semelhante à 
que a Avon vem seguindo, 
e também compartilhamos o 
mesmo otimismo em relação 
à marca”, disse o presidente-
executivo da Natura, João 
Paulo Ferreira. 

O presidente do conselho 
da Natura, Roberto Mar-
ques, informou que será ne-
cessário gastar cerca de US$ 
125 milhões nos próximos 
36 meses para economizar 
US$ 150 a US$ 250 milhões 
por ano, principalmente no 
Brasil e no resto da América 
Latina.

Com a aquisição da Avon, 
a Natura criou quatro unida-
des operacionais, cada uma 
com seu presidente-executi-
vo. A operação Natura & Co 
América Latina, que além da 
marca Natura e Avon reúne 
as bandeiras The Body Shop 
e Aesop, será liderada por 
João Paulo Ferreira.

A presidente-executiva 
da Avon, agora dentro da 
Natura & Co, será a romena 
veterana da companhia nor-
te-americana Angela Cre-
tu, sendo responsável pelas 
operações da marca fora da 
América Latina. O comando 
da The Body Shop continu-
ará com David Boynton, o 
mesmo ocorre com Michael 
O’Keefe na Aesop.

Expansão

O negócio da Natura 
com a Avon foi concreti-
zado dois anos depois de a 
empresa brasileira adqui-
rir a marca britânica The 
Body Shop da L’Oreal em 
uma transação de 1 bilhão 
de euros. A Natura está à 
frente dos negócios da The 
Body Shop (TBS) na Amé-
rica Latina desde maio de 
2019. Trata-se de uma nova 
etapa no processo de trans-
formação da marca britâni-
ca comprada pela fabrican-
te brasileira de cosméticos 
em 2017.

Criada em 1969, a Na-
tura se intitula líder no 
Brasil no mercado de ven-
da direta, com mais de 30 
lojas próprias no país e 
oito lojas no exterior, em 
Paris, Nova York, Buenos 
Aires e Santiago. Em 2018, 
a empresa inaugurou sua 
100ª franquia “Aqui tem 
Natura”, modelo de negó-
cio que fortalece o empre-
endedorismo das Consul-
toras de Beleza Natura. As 
lojas “Aqui tem Natura” 
estão presentes nos estados 
de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Paraná, 
Goiás, Ceará, Bahia e San-
ta Catarina.

Usinas de Furnas têm capacidade  
de gerar energia hidrelétrica e solar
Projeto prevê 
investimentos de 
R$ 44,6 milhões

A instalação de um sis-
tema de geração de energia 
solar fotovoltaica no entorno 
e no reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Itumbiara, 
no rio Paranaíba, Furnas 
Centrais Elétricas vai estu-
dar como este tipo de uni-
dade pode ampliar o tipo de 
energia produzida. “É uma 
usina para estudos”, des-
tacou nesta sexta-feira, em 
entrevista à Agência Brasil, 
o gestor técnico da Gerência 
de Pesquisa, Serviços e Ino-
vação Tecnológica de Fur-
nas, Jacinto Maia Pimentel. 
Itumbiara é a maior usina do 
Sistema Furnas e fica locali-
zada entre os municípios de 
Itumbiara, em Goiás, e Ara-
porã, em Minas Gerais.

O projeto de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) de 
Furnas vai trabalhar tam-
bém com o armazenamento 
de energias sazonais e in-
termitentes em sistemas de 
hidrogênio e eletroquímico. 
“Vamos armazenar energia 
gerada através da fonte solar, 
porque ela só pode ser gera-
da durante o dia. Para bus-
car ter um período maior de 
fornecimento de energia de 
origem solar, a gente arma-
zena”, disse Pimentel. Esse 
armazenamento é feito em 
baterias de alta capacidade 
e também através de hidro-
gênio, “gás que volta para 
fazer a geração de energia 
elétrica”. Essas são as duas 
formas de armazenamento 
que serão testadas no proje-
to.

Em andamento

O projeto básico já foi ini-
ciado e deve ser concluído 
em 32 meses. “Estamos com 
16 meses, no meio do pro-
jeto em termos de prazo”, 
revelou o gestor técnico. O 
projeto prevê investimentos 
de R$ 44,6 milhões da car-
teira de P&D de Furnas e é 
resultado de parceria com a 
empresa Base-Energia Sus-
tentável, associada à Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp), à Universidade de 
Campinas (Unicamp), ao 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial de Goiás 
(Senai-GO), à Universidade 
de Bradenburgo (Alemanha) 
e à PV Solar.

Jacinto Maia Pimentel in-
formou que a Universidade 
de Bradenburgo tem experi-
ência no armazenamento de 
hidrogênio. “Isso facilita a 
nossa rota tecnológica por-
que (significa) trabalhar com 
quem já tem experiência; a 
gente não fica reinventando 
o que já foi trabalhado. A 
gente já vai trabalhar daque-
le ponto para a frente”, disse.

Pimenteu destacou que o
projeto executivo já está 
pronto e com a aquisição 
de equipamentos de alta 
tecnologia realizada e em 
fabricação nas indústrias. 
Agora, vai começar a fase 
de implantação da planta de 
energia solar no solo. “São 
duas fontes de geração solar 
fotovoltaica. Uma no solo e 
outra será flutuante, no re-
servatório”, contou. A planta 
do solo já tem todo o sistema 
de suporte dos módulos fo-
tovoltaicos montado. Esses 
módulos são importados da 
China e até o final deste mês 
já estarão na usina.

Testes finais

Em junho, Furnas espera 
realizar  comissionamen-
to, isto é, os testes finais de 
toda a planta para colocá-la 
em operação. Serão testados 
todos os equipamentos e a 
interligação entre eles, para 
trabalhar em conjunto, sa-
lientou Pimentel. Com isso, 
a previsão é que até o final 
de junho, a usina estará fun-
cionando dentro da sua ca-
pacidade, permitindo que se 
iniciem estudos de utilização 
dessa energia, juntamente 
com a energia hidrelétrica de 
Itumbiara.

A perspectiva é que, se 
tudo der certo, esse sistema 
de geração de energia solar 
e hidrelétrica poderá ser im-
plantado em outras usinas de 
Furnas pelo Brasil. “Furnas 
já estuda uma forma de utili-
zar as áreas de suas usinas e 
seus reservatórios para gerar 
energia solar também”, dis-
se.

Jacinto Maia Pimentel 
informou que Furnas já tem 
instalados em todas as suas 
usinas sistemas de irradiação 
solar. A empresa está moni-
torando para verificar, no fu-
turo, onde é mais propícia a 
instalação desse tipo de uni-
dade. Ao contrário do pro-
jeto da Usina de Itumbiara, 
em que a energia solar gera-
da não será comercializada, 
a parte de energia solar das 
outras usinas de Furnas “já 
é uma veia comercial real-
mente”, confirmou o gestor.

De acordo com exigên-
cia da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
o monitoramento deve ser 
executado no prazo de um 
ano. Pimentel estimou que 
até o meio deste ano, algu-

mas usinas de Furnas já terão 
concluído o monitoramento. 
Isto permitirá à empresa en-
trar, futuramente, nos leilões 
para ofertar a energia solar. 
Furnas deverá priorizar as 
usinas que mostrem maior 
rentabilidade, completou o 
gestor técnico.

Melhores índices

A energia solar que será 
gerada pela usina fotovol-
taica será destinada ao Sis-
tema de Serviços Auxiliares 
da usina hidrelétrica. Essa 
energia totalizará 1000 kWp 
(quilowatts pico, unidade de 
potência associada à energia 
fotovoltaica), dos quais 200 
kWp serão provenientes das 
placas localizadas no reser-
vatório da usina, que serão 
interligados aos 800 kWp 
das demais placas instaladas 
em solo. A UHE Itumbiara 
foi escolhida por apresen-
tar os melhores índices para 
geração solar em relação às 
demais usinas do sistema 
Furnas e por deter um reser-
vatório adequado para a ins-
talação dos painéis fotovol-
taicos flutuantes, esclareceu 
a empresa, por meio de sua 
assessoria de imprensa.

Ainda de acordo com a 
assessoria de Furnas, para a 
obtenção de dados que auxi-
liem a operacionalidade da 
planta, foram instaladas uma 
estação solarimétrica e um 
ondógrafo flutuante. O con-
junto analisa, em tempo real, 
a incidência de raios solares 
e a intensidade das ondas 
no reservatório. Os dados 
obtidos são enviados para 
o Laboratório de Dinâmica 
da Gerência de Serviços e 
Suporte Tecnológico de Fur-
nas, localizado em Apareci-
da de Goiânia (GO).

Cade publica guia  
de combate a cartéis  
em licitação

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) acaba de publicar o 
Guia de Combate a Cartéis 
em Licitação. O documen-
to consolida a experiência 
institucional adquirida pela 
autoridade brasileira da con-
corrência nos mais de 20 
anos de atuação no combate 
a cartéis, com destaque para 
conluios em procedimentos 
licitatórios.

O principal objetivo da 
publicação é orientar e auxi-
liar aqueles que participam 
da elaboração e execução de 
processos licitatórios, tais 
como pregoeiros e membros 
de comissões de licitação, 
autoridades encarregadas da 
investigação e punição deste 
ilícito, e o público em geral, 
sobre como identificar os 
principais sinais da existên-
cia de conduta inapropriada 
nos certames. Desse modo, 
busca-se aprimorar a detec-
ção, prevenção e punição 
dessa prática.

O Guia engloba noções 
gerais sobre cartéis em lici-
tações e um breve panorama 
do seu combate no Brasil. 
Também há capítulos dedi-
cados a demonstrar como é 
possível identificar indícios 
de conluios nos certames, 
como prevenir a formação 
de cartéis e quais ilícitos es-

tão relacionadas à conduta.
Segundo o Cade, o docu-

mento não é vinculativo e 
não possui caráter de norma. 
As práticas e procedimentos 
descritos podem ser altera-
dos a juízo de conveniência 
e oportunidade do Cade, a 
depender das circunstâncias 
do caso concreto.

Cartel em licitação
A prática anticompetiti-

va consiste no conluio entre 
agentes econômicos com o 
objetivo de eliminar ou res-
tringir a concorrência dos 
processos de contratação de 
bens e serviços pela Admi-
nistração Pública.

Essa conduta altera a si-
tuação normal e esperada de 
efetiva concorrência do cer-
tame, imputando ao Estado 
condições menos favoráveis 
na contratação de bens e ser-
viços, tais como preços mais 
elevados, produtos e servi-
ços de qualidade inferior ou 
aquisição de quantidade me-
nor do que a desejada.

Segundo a Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
cartéis geram um sobrepreço 
estimado entre 10 e 20% se 
comparado ao preço em um 
mercado competitivo, causan-
do perdas anuais de centenas 
de bilhões de reais aos consu-
midores.

Assine o Monitor Mercantil
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APC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 19.272.176/0001-20 - NIRE 33.2.0964230-8

Instrumento Particular de Nona Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes abaixo: Yuri Bullentini 
Barbeito de Vasconcellos, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 709.128-1 MM, CPF/MF nº 
118.670.447-06, residente e domiciliado na Avenida Jornalista Tim Lopes, nº 255, Bloco 7, 
apartamento 601, Rio de Janeiro/RJ e Agnes Dagmar Bullentini Barbeito de Vasconcellos,
brasileira, casada, economista, RG nº 7.790.464 (SSP/SP), CPF/MF nº 596.523.577-15, residente 
e domiciliada na Avenida Juriti nº 246, apartamento 161, São Paulo/SP; na qualidade de únicos 
sócios da APC Construções e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede 
social no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 6, sala 203, Barra da Tijuca, 
CEP 22.640-904, CNPJ/MF nº 19.272.176/0001-20, e registrada na JUCERJA sob o NIRE nº 
33.2.0964230-8 (“Sociedade”), têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da 
Sociedade e aprovar as deliberações abaixo, por unanimidade de votos e sem reservas, 
dispensando-se desta forma a celebração de ata de reunião de sócios, conforme autoriza o artigo 
1.072, §3º da Lei nº 10.406/02: 1. Em razão de se considerar excessivo o atual montante atribuído 
ao capital social da Sociedade, os sócios decidem, por unanimidade e sem reservas, aprovar a 
redução do capital social da Sociedade no valor total de R$ 1.500.000,00, passando o capital 
social de R$ 9.911.676.69 para R$ 8.411.676,69, nos termos do artigo 1.082, inciso II da Lei nº 
10.406/2002 (Código Civil), com o cancelamento de 1.500.000 quotas representativas do capital 
social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 cada, ficando a eficácia da redução de capital 
sujeita ao transcurso do prazo legal de 90 dias contados da data de publicação da presente ata, 
concedido para a eventual oposição de credores da Sociedade, conforme previsto no artigo 1.084 
da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil). 1.1. Consignar que o montante total da redução de capital 
aprovada acima será pago aos Sócios da Sociedade em moeda corrente nacional, na proporção 
das participações dos Sócios no capital social da Sociedade. 2. Em decorrência da redução de 
capital ora aprovada, o caput da Cláusula 5ª do Contrato Social passará a vigorar com a seguinte 
redação: Cláusula 5ª O capital social, totalmente subscrito integralizado, em moeda corrente 
nacional, é de R$ 8.411.676,69, dividido em R$ 1,00 cada, ficando o capital social assim distribuído 
entre os sócios: Sócio - Nº de Quotas - Valor (R$) - Participação (%): Yuri Bullentini Barbeito 
de Vasconcellos - 1.590.648 - 1.590.648,06 - 18,91; Agnes Dagmar Bullentini Barbeito de 
Vasconcellos - 6.821.028 - 6.821.028,63 - 81,09; Total - 8.411.676 - 8.411.676,69 - 100,00. 3. Os 
sócios ratificam todas as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade não modificadas por 
este instrumento, as quais permanecem em pleno vigor e efeito, e resolvem, ainda consolidar o 
Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: Contrato Social - 
Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Cláusula 1ª A Sociedade girará sob 
a denominação de APC Construções e Participações Ltda. (“Sociedade”). §1º. A Sociedade é 
regida por este Contrato Social, pelas disposições legais pertinentes às sociedades limitadas e, 
supletivamente, pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). §2º. A 
Sociedade observará os acordos de quotistas que vierem a ser devidamente registrados na sua 
sede social (“Acordos de Quotistas”), sendo certo que a administração da Sociedade (i) zelará 
pela observância de tais Acordos de Quotistas, e (ii) deverá declarar a nulidade do voto de 
qualquer sócio signatário de tais Acordos de Quotistas, que tenha sido proferido em contrariedade 
com as disposições de tais Acordos de Quotistas, abstendo-se de computar tais votos. Cláusula
2ª A Sociedade terá sede localizada no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida das Américas, nº 500, 
Bloco 6, sala 203, Barra da Tijuca, CEP 22.640-904, podendo, por resolução dos sócios, abrir, 
transferir ou encerrar filiais, agências, escritórios ou outros estabelecimentos em qualquer parte 
do País e do exterior. Cláusula 3ª A Sociedade tem por objeto social (i) a participação e/ou 
investimento em outras sociedades, simples ou empresárias, como sócia ou acionista, e (ii) o 
desenvolvimento e/ou elaboração de projetos através da prestação de serviços de consultoria. 
Cláusula 4ª O prazo de duração da Sociedade será indeterminado. Capítulo II: Capital Social, 
Quotas e Participação Societária: Cláusula 5ª O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 8.411.676,69, dividido em R$ 1,00 cada, 
ficando o capital social assim distribuído entre os sócios: Sócio - Nº de Quotas - Valor (R$) - 
Participação (%): Yuri Bullentini Barbeito de Vasconcellos - 1.590.648 - 1.590.648,06 - 18,91; 
Agnes Dagmar Bullentini Barbeito de Vasconcellos - 6.821.028 - 6.821.028,63 - 81,09; Total 
- 8.411.676 - 8.411.676,69 - 100,00. §1º. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de
suas respectivas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do
capital social. §2º. Cada quota da Sociedade terá direito a um voto nas deliberações sociais. §3º. 
Até 30 (trinta) dias após a deliberação que aprovar o aumento do capital da sociedade, terão os
sócios preferência para participar no citado aumento, na proporção das quotas de que sejam
titulares. §4º. Se algum sócio não exercer o respectivo direito de preferência no prazo estabelecido, 
as quotas serão alocadas proporcionalmente aos demais sócios que tenham exercido o direito de
preferência. §5º. Aplica-se à cessão do direito de preferência o disposto na Cláusula 11ª abaixo,
no que couber. Capítulo III: Administração: Cláusula 6ª A Sociedade será administrada por uma 
Diretoria, composta por 2 Diretores, todos residentes no País, sócios ou não, dentre os quais: (i) 1
será denominado Diretor Presidente, e (ii) 1 será denominado Diretor Financeiro, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pelos sócios em reunião, na forma da legislação aplicável e deste
Contrato Social, observados ainda os termos de Acordos de Quotistas, conforme previsto no §2º
do Artigo 1º acima. §1º. Os Diretores terão mandato de até 3 anos, sendo permitida a reeleição, e
poderão ser destituídos a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, observado o disposto em
Acordos de Quotistas. §2º. Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia de sua 
gestão e farão jus a uma remuneração, cujo valor será fixado por deliberação dos sócios e levada
à conta de despesas gerais da Sociedade. §3º. Os Diretores serão investidos em seus cargos
mediante assinatura: (i) dos respectivos termos de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que
se seguirem à sua eleição; ou (ii) da própria alteração contratual e/ou do documento em separado 
que os tiver elegido. §4º. Em caso de ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão
substituídos por deliberação dos sócios, sempre observado o disposto em Acordo de Quotistas.
Em caso de renúncia, vacância ou impedimento permanente de qualquer Diretor, será
imediatamente convocada uma reunião de sócios para eleição do seu substituto, que permanecerá 
no cargo pelo prazo restante do mandato do Diretor substituído. §5º. O Diretor Presidente e o
Diretor Financeiro, nos atos de investidura em seus respectivos cargos, na forma do §3º desta
Cláusula 6ª, deverão declarar, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do §1º do
artigo 1.011 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 e suas alterações posteriores (“Código
Civil Brasileiro”). Cláusula 7ª A Diretoria terá plenos poderes para administrar e gerir os negócios
da Sociedade, de acordo com os termos da legislação aplicável, deste Contrato Social e de
Acordos de Quotistas, cabendo-lhes, respeitado o disposto nos Parágrafos desta Cláusula 7ª: (a)
administrar, orientar e dirigir os negócios sociais; (b) contratar e dispensar empregados da
Sociedade; (c) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar
e descontar cheques e títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades sociais; (d) negociar, 
celebrar, modificar e/ou rescindir contratos, bem como assinar quaisquer outros documentos em
nome da Sociedade, tudo em operações ligadas às suas finalidades sociais; (e) representar a
Sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito
público ou privado, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas
autarquias e empresas públicas; (f) adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis em operações 
ligadas às finalidades sociais; e (g) representar a Sociedade nas assembleias gerais, reuniões de
sócios e/ou qualquer outro tipo de reunião ou ato inerentes a sociedades, consórcios ou qualquer
outra entidade nos quais a Sociedade detenha participação, inclusive no que diz respeito ao
exercício do direito de voto pela Sociedade. §1º. Competirá ao Diretor Presidente (i) determinar,
sob a supervisão dos sócios da Sociedade, a implementação das deliberações e diretivas
estabelecidas em reunião de sócios da Sociedade; e (ii) a gestão e direção global dos negócios
sociais da Sociedade, cabendo-lhe exercer as operações cotidianas da Sociedade, com vistas a
desenvolver e expandir o seu objeto social. §2º. Competirá ao Diretor Financeiro, sob a supervisão 
dos sócios da Sociedade, a implementação das políticas, diretivas e atividades financeiras e
contábeis da Sociedade. §3º. Os Diretores não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações 
que contraírem em nome da Sociedade, em virtude de ato regular de gestão. §4º. São
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, os atos de quaisquer 
dos Diretores, procuradores da Sociedade ou empregados da Sociedade que a envolverem em
obrigações relativas a negócios ou transações estranhas ao seu objeto social, inclusive fianças,
avais ou a prestação de quaisquer outras garantias, reais ou fidejussórias, em favor de terceiros. 
Cláusula 8ª A representação da Sociedade, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em
quaisquer atos ou negócios jurídicos que importem responsabilidade ou obrigação para a
Sociedade ou que exonerem terceiros de obrigação para com a Sociedade, será obrigatoriamente 
praticada por: (a) Qualquer Diretor da Sociedade de forma isolada; (b) Qualquer procurador,
desde que tal procurador seja constituído mediante a assinatura, em conjunto, de 2 Diretores da
Sociedade, conforme disposto no § Único abaixo. § Único. As procurações outorgadas pela
Sociedade deverão ser sempre assinadas por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar
expressamente os poderes outorgados e, com exceção daquelas outorgadas a advogados com
poderes ad judicia para a representação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos,
terão prazo de validade determinado, limitado ao máximo de 1 ano. Capítulo IV - Deliberações

Sociais: Cláusula 9ª As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões de sócios realizadas 
na forma prevista nesta Cláusula 9ª, salvo se outra forma for exigida expressa e obrigatoriamente 
por lei. A realização da reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem 
por escrito sobre a matéria que seria objeto dela. §1º. Observado o disposto em Acordos de 
Quotistas, as reuniões de sócios serão realizadas sempre que necessárias aos interesses sociais 
e deverão realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício 
social, com o objetivo de: (a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico; (b) eleger administradores, quando for o caso; e (c) tratar 
de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. §2º. Observado o quorum de aprovação 
previsto no §7º desta Cláusula 9ª e o disposto em Acordos de Quotistas, as seguintes matérias 
também dependerão de prévia aprovação dos sócios da Sociedade: (i) qualquer modificação do 
contrato social da Sociedade; (ii) qualquer modificação do objeto social da Sociedade; (iii) 
quaisquer chamadas de capital, aumentos ou reduções do capital social da Sociedade; (iv) a 
aprovação de qualquer alteração no plano de negócios da Sociedade vigente; (v) criação de 
qualquer reserva estatutária, reserva para contingências e/ou reserva de lucros da Sociedade que 
não sejam exigidas por lei, assim como qualquer distribuição de dividendos da Sociedade; (vi) a 
fixação da remuneração devida aos membros da Diretoria da Sociedade; (vii) qualquer alteração 
na estrutura da administração da Sociedade, bem como a criação de qualquer comitê ou órgão de 
administração da Sociedade ou qualquer alteração dos poderes atribuídos à Diretoria da 
Sociedade ou a qualquer outro órgão de administração da Sociedade; (viii) a dissolução, liquidação 
ou a autorização à Diretoria da Sociedade para declarar a falência da Sociedade (incluindo 
pedidos de recuperação judicial ou procedimentos similares) ou medidas e passos similares 
envolvendo a Sociedade; (ix) qualquer operação de reorganização societária (incluindo fusão, 
cisão, transformação, incorporação, incorporação de ações, consolidação de negócios com outra 
sociedade, sua incorporação por outra sociedade, ou outras operações com efeitos similares) 
envolvendo a Sociedade; e (x) a definição do voto a ser proferido pela Sociedade, na qualidade de 
acionista ou sócia de qualquer pessoa na qual a Sociedade possua participação societária, com 
relação a qualquer das matérias indicadas nesta Cláusula. §3º. A convocação de qualquer reunião 
de sócios caberá a qualquer dos sócios, qualquer Diretor ou qualquer pessoa autorizada pela 
legislação aplicável, por meio de notificação por escrito endereçada aos sócios com antecedência 
mínima de 8 (oito) dias corridos da data de realização da respectiva reunião de sócios, contendo 
a indicação de local, data, hora e ordem do dia. A notificação de convocação será dispensada 
quando todos os sócios (i) se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e hora e ordem 
do dia; (ii) assinarem a respectiva ata de reunião de sócios; ou (iii) comparecerem à respectiva 
reunião, sendo considerados presentes os sócios que participarem por meio de conferência 
telefônica, videoconferência ou equipamento similar de comunicação, desde que todos os 
participantes da reunião possam se ouvir simultaneamente. §4º. Ressalvadas as hipóteses em 
que a lei exigir quorum diferenciado e observados os termos de Acordos de Quotistas, as reuniões 
de sócios serão sempre instaladas com a presença de sócios representantes da maioria do capital 
social. §5º. Os sócios representantes da maioria do capital social escolherão entre os presentes o 
responsável por presidir os trabalhos das reuniões de sócios, o qual deverá designar um secretário. 
§6º. As deliberações tomadas em quaisquer reuniões de sócios deverão ser sempre registradas
por escrito, em ata assinada pelos sócios presentes, sendo que cópia da ata será levada a registro 
nos casos exigidos por lei e fornecida a todos sócios. §7º. Todas as deliberações ou resoluções
sociais da Sociedade serão tomadas por sócios representantes da maioria do capital social, salvo
em relação às matérias que, por força da legislação aplicável, deste Contrato Social ou de Acordos 
de Quotistas, exigirem expressamente um maior quorum de deliberação. Capítulo V: Exercício
Social e Demonstrações Financeiras: Cláusula 10ª O exercício social se inicia no dia 1º/01 e
se encerra no dia 31/12 de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras 
do exercício, com observância das prescrições legais, as quais deverão ser assinadas por um dos 
sócios e por um contador devidamente registrado perante os órgãos competentes, dispensada a
sua publicação. §1º. Observado o disposto nesta Cláusula 10ª e em Acordos de Quotistas, o lucro
líquido do exercício terá a destinação que lhe for atribuída por deliberação dos sócios, sendo
expressamente admitida a distribuição de dividendos desproporcional à participação de cada
sócio no capital social, mediante aprovação de sócios representantes da maioria do capital social. 
§2º. A Sociedade poderá levantar balanços em períodos semestrais e/ou períodos menores, e por 
deliberação dos sócios, poderá distribuir o lucro líquido apurado nestes períodos e distribuir
dividendos com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros de balanços patrimoniais
anteriores. Capítulo VI: Cessão de Quotas e Direito de Preferência: Cláusula 11ª Nenhum
sócio poderá transferir, direta ou indiretamente, quaisquer de suas quotas para qualquer outro
sócio ou terceiro, sem o consentimento por escrito dos demais sócios e sem observar e cumprir
os demais procedimentos previstos neste Contrato Social e em Acordos de Quotistas da
Sociedade. Qualquer transferência, direta ou indireta, de quaisquer quotas a qualquer sócio ou
terceiro, que ocorra em violação às disposições do presente Contrato Social e de Acordos de
Quotistas, será considerada nula e sem efeito. Nenhum sócio poderá criar qualquer gravame
sobre qualquer de suas quotas, sem o consentimento prévio por escrito dos outros sócios. 
Qualquer criação de gravame por um sócio sobre qualquer de suas quotas, sem este consentimento 
prévio por escrito, será considerada nula e sem efeito. Capítulo VII: Dissolução e Liquidação: 
Cláusula 12ª A Sociedade somente será dissolvida por deliberação dos sócios ou nos casos
previstos em lei. Nesse caso, proceder-se-á à liquidação de seu ativo e passivo, devendo o
remanescente do patrimônio social, se houver, ser atribuído aos sócios na proporção de suas
participações no capital social. Os sócios estabelecerão o modo de liquidação, cabendo aos
sócios, por deliberação majoritária, nomear e/ou destituir o liquidante dentre pessoas físicas ou
jurídicas de ilibada reputação residentes e domiciliadas na República Federativa do Brasil. §1º. A
falência, liquidação, insolvência, falecimento, interdição, separação judicial ou divórcio, ou retirada 
de qualquer sócio não implicará a dissolução da sociedade, que continuará a existir com os sócios 
remanescentes, herdeiros e sucessores, observado o disposto em Acordos de Quotistas, devendo 
as quotas do sócio em questão ser resgatadas pela Sociedade, mediante aplicação de lucros ou
outras reservas, ou por meio de redução do capital social, pelo respectivo valor de patrimônio
líquido contábil da Sociedade, apurado de acordo com o balanço patrimonial especialmente
levantado para este fim, dentro de 30 dias contados da data do evento. As quotas serão pagas em 
12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de correção monetária mensal, com base
no IGP-M, e juros de 1% ao mês sobre o principal corrigido, vencendo-se a primeira 30 dias após
o evento. Capítulo VIII: Exclusão de Sócios: Cláusula 13ª Na hipótese de sócios representando
pelo menos 50% do capital social entenderem que um ou mais sócios estão pondo em risco a
continuidade da Sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade, poderão excluí-los da
Sociedade, mediante a competente alteração deste Contrato Social, nos termos do artigo 1.085
do Código Civil Brasileiro. §1º. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião de sócios
especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa. §2º. Respeitado o disposto em Acordos de
Quotistas, as quotas do sócio excluído serão liquidadas pela Sociedade pelo respectivo valor de
patrimônio líquido contábil, apurado de acordo com o último balanço patrimonial levantado pela
Sociedade, sendo o valor das referidas quotas pagas em moeda corrente nacional ou por meio da 
transferência de bens da Sociedade ao sócio excluído, no prazo de 12 meses, em parcelas iguais
e sucessivas, acrescidas de correção monetária mensal, com base no IGP-M, e juros de 1% ao
mês sobre o principal corrigido, contados da data da alteração contratual que formalizar a exclusão 
do sócio. Capítulo IX: Direito de Retirada: Cláusula 14ª Os sócios poderão retirar-se da
Sociedade apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. §1º. Na hipótese de ser exercido 
o direito de retirada, as respectivas quotas serão reembolsadas pelo seu valor patrimonial
(patrimônio líquido contábil), que será apurado de acordo com o último balanço patrimonial
levantado pela Sociedade, independentemente de sua data, sendo o valor do reembolso pago em 
moeda corrente nacional ou por meio da transferência de bens da Sociedade ao sócio que estiver
se retirando, no prazo de até 12 meses, em parcelas iguais e sucessivas, acrescidas de correção
monetária mensal, com base no IGP-M, e juros de 1% ao mês sobre o principal corrigido, contado 
da data da alteração do Contrato Social da Sociedade que formalizar a retirada. Capítulo X: 
Transformação da Sociedade: Cláusula 15ª A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo
societário por meio de deliberação de sócios representando pelo menos 50% do capital social. 
Capítulo XI: Arbitragem: Cláusula 16ª Toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa vir a
surgir entre a Sociedade, seus sócios e membros da administração, seja relacionada ou oriunda,
em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e efeitos, das disposições da 
legislação aplicável às sociedades limitadas, da Lei das S.A. e deste Contrato Social, deverão ser
solucionadas por meio de arbitragem, submetida ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá - CCBC, de acordo com o seu regulamento em vigor na data do
pedido de instauração da arbitragem. Sem prejuízo da validade desta cláusula compromissória,
as Partes elegem, com a exclusão de quaisquer outros, o foro Central da Comarca do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, se e quando necessário. Capítulo XII: Disposições Gerais: 
Cláusula 17ª Os casos omissos neste Contrato, que não estejam regulados pelos artigos 1.052 a
1.087 do Código Civil Brasileiro, ficarão sujeitos à aplicação supletiva da Lei das S.A. E, POR
ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, os sócios da Sociedade assinam o presente
instrumento em 3 vias de igual teor e forma, mas para um só efeito, em conjunto com as 2
testemunhas abaixo indicadas. Rio de Janeiro, 30/10/2019. Agnes Dagmar Bullentini Barbeito
de Vasconcellos, Yuri Bullentini Barbeito de Vasconcellos.

Braskem fecha acordo de R$ 2,7 bi em Alagoas
 Desbloqueio de  
R$ 3,7 bi do  
caixa da empresa

A Braskem assinou nesta 
sexta-feira um termo de acor-
do com a Defensoria Pública 
do Estado de Alagoas - DPE, 
o Ministério Público Federal 
- MPF, o Ministério Público 
do Estado de Alagoas - MPE 
e a Defensoria Pública da 
União - DPU, para apoio na 
desocupação e compensação 
de moradores de áreas de 
risco localizadas nos bairros 
Mutange, Bom Parto, Pinhei-
ro e Bebedouro, em Maceió, 
Alagoas. O acordo, que ainda 
será submetido à homologa-
ção judicial, é para reparação 
de prejuízos a milhares de 
vítimas de fenômeno de afun-
damento e rachaduras de solo 
que atinge a capital do Estado 
há meses.

A empresa química e pe-
troquímica Braskem é con-

trolada pela Organização 
Odebrecht com participação 
expressiva da Petrobras. 
A estimativa preliminar da 
companhia é que o programa 
de apoio à desocupação pre-
visto neste termo de acordo 
e nas áreas anunciadas an-
teriormente pela companhia 
envolva cerca de 17 mil pes-
soas (Programa de Compen-
sação Financeira e Apoio à 
Realocação).

A companhia avalia os 
valores a serem reconheci-
dos como provisões e es-
tima aproximadamente R$ 
1,7 bilhão referente à im-
plementação do Programa 
de Compensação Financei-
ra e Apoio à Realocação; 
e R$ 1 bilhão referente às 
ações necessárias para fe-
chamento de determinados 
poços de sal da Compa-
nhia. Estas provisões serão 
dispendidas ao longo dos 
próximos anos e poderão 
ser alteradas em razão do 
desenvolvimento do tema.

Com o acordo, Ministério 
Público e Defensoria Pública 

concordaram em desbloque-
ar R$ 3,7 bilhões do caixa da 
Braskem. Desse montante, 
R$ 1,7 bilhão será transferi-
do para uma conta verificada 
por auditoria externa para uso 
pelo programa de reparação 
dos prejuízos às vítimas.

Seguros-garantia

As autoridades também 
concordaram em substituir 
seguros-garantia de R$ 6,4 
bilhões que já tinham sido 
apresentados a juízo pela 
Braskem por dois seguros no 
valor total de cerca de R$ 3 
bilhões para garantia sobre 
ações civis públicas abertas 
por Ministério e Defensoria 
públicos.

A Braskem apresentou em 
novembro à Agência Nacio-
nal de Mineração (ANM) 
medidas para encerramento 
definitivo de seus poços de 
sal em Maceió. Na ocasião, 
a empresa afirmou que a es-
timativa, também preliminar, 
sobre a área de resguardo em 
torno dos poços afetaria 400 

imóveis e 1.500 pessoas. Na 
ocasião, a Prefeitura de Ma-
ceió afirmou que mais de 40 
mil pessoas e 9,6 mil imóveis 
eram afetadas pelo problema 
de instabilidade de solo.

A atividade de mineração 
de sal em Alagoas remonta 
a 1975 e passou a ser exe-
cutada pela Braskem após 
uma consolidação do setor 
promovida pela companhia 
no país. O mineral é usado 
na fabricação de insumos 
como cloro para a produ-
ção de PVC. O surgimento 
de rachaduras e crateras na 
cidade comprometeu vários 
imóveis e fez a prefeitu-
ra suspender processos de 
licenciamento de constru-
ções e empreendimentos 
nas áreas afetadas. O fenô-
meno que atinge os bairros 
de Mutange, Bom Parto, 
Pinheiro e Bebedouro foi 
atribuído no ano passado 
pelo Serviço Geológico do 
Brasil a atividades de ex-
tração de sal da Braskem. 
A companhia contesta os 
estudos do órgão.

China aliviará ônus para 
investidores estrangeiros

O regulamento de relató-
rios de investimento estran-
geiro na China, que entrou 
em vigor em 1º de janeiro, 
deve reduzir significativa-
mente o ônus para os in-
vestidores estrangeiros e 
empresas de investimento 
estrangeiro, afirmaram as 
autoridades. O regulamen-
to, projetado conjuntamente 
pelo Ministério do Comércio 
e a Administração Estatal de 
Regulação de Mercado, foi 
estabelecido sob o quadro 
do novo sistema jurídico de 
investimento estrangeiro, 
disseram as autoridades à 
imprensa nesta quinta-feira.

O regulamento exige infor-
mações de relatórios sobre in-
vestimento estrangeiro direto 
na parte continental da China 
para estabelecer empresas e 
parcerias nos setores bancário, 
de valores, de seguro e outros 
setores financeiros. Conforme 
a agência Xinhua, as empre-
sas de outros países e regiões 

ou seus escritórios representa-
tivos envolvidos na produção 
e atividades comerciais na 
parte continental chinesa, e 
as empresas de investimento 
estrangeiro que investem e es-
tabelecem empresas na parte 
continental da China também 
deverão submeter informa-
ções de investimento.

“Apresentar informações 
de investimento não são uma 
pré-condição para investidores 
estrangeiros ou as empresas de 
investimento estrangeiro para 
executar procedimentos como 
registro da empresa, nem um 
procedimento para a aprovação 
administrativa”, disseram as au-
toridades.

O sistema reduz mais o 
ônus para investidores estran-
geiros, com a otimização de 
procedimentos de gestão de 
acesso de investimento estran-
geiro, assim como do proces-
so de relatórios de informação 
de tal investimento, de acordo 
com as autoridades.

Província de 
Jiangsu fica 
em primeiro 
lugar 

A Província de Jian-
gsu, localizada no leste 
da China, utilizou US$ 
20,95 bilhões de inves-
timento estrangeiro nos 
primeiros 11 meses de 
2019, ocupando o pri-
meiro lugar na China, 
de acordo com o Mi-
nistério do Comércio. A 
notícia foi comunicada 
nesta quinta-feira.

A província atraiu 
3.005 novos projetos de 
investimento estrangei-
ro durante o período, de 
acordo com um simpó-
sio sobre investimento 
estrangeiro realizado 
na cidade de Suzhou, 
em Jiangsu. 

Biotecnologia

A utilização provincial 
do investimento estran-
geiro nas indústrias de 
biotecnologia aumen-
tou 127,8% em termos 
anuais no período, e nos 
serviços de software e 
informação de ponta au-
mentou 99,5% ano a ano, 
informaram as autorida-
des.

As utilizações de in-
vestimento estrangei-
ro da Grã-Bretanha, 
Japão e República da 
Coreia aumentaram 
113,3%, 29,3% e 19,6% 
em termos anuais, res-
pectivamente, segundo 
as autoridades locais. A 
Província de Jiangsu é 
a região de maior desen-
volvimento econômico 
da China. Em 2015, o 
PIB per capita chegava a 
U$S 14 mil.

Agricultura

Localizada na Costa 
Leste do país, a provín-
cia tem a maior densida-
de demográfica, com 80 
milhões de habitantes em 
um território que repre-
senta apenas metade da 
área do estado do Para-
ná.

Tem a atividade eco-
nômica focada na in-
dústria e na agricultu-
ra, com destaque para a 
produção de arroz irri-
gado, milho e cevada.




