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Investimento em ciência no 
Brasil retrocede 20 anos
Desmonte 
começou com 
política neoliberal 
fundamentalista a 
partir de 2015

Houve “um verdadeiro desmon-
te do Sistema Nacional de Ciência 
e Tecnologia (SNCT), com graves 
consequências para o desenvolvi-
mento social e econômico brasilei-
ro”, aponta documento divulgado 
pela Comissão de Financiamento 
à Pesquisa de Política Científica da 
SBPC que analisou o primeiro ano 
do Governo Bolsonaro.

O relatório afirma que em 2019, 

CNPQ e Capes retiraram mais de 
15 mil bolsas do sistema, e os cer-
ca de 80 mil bolsistas do CNPQ 
passaram por uma ameaça de não 
pagamento das bolsas no segundo 
semestre.

Em entrevista ao programa Roda 
Viva, nesta segunda-feira, o neuro-
cientista Sidarta Ribeiro, diretor da 
SBPC, afirmou que a ciência brasi-
leira vive um “verdadeiro pesadelo” 
e um grande retrocesso. Mas desta-
cou que existe hoje no país um de-
bate muito mais aprofundado sobre 
qual projeto queremos, qual a vo-
cação do Brasil, se apenas produzir 
e vender soja e minério ou produzir 
conhecimento e capital humano. 
“Nesse ponto estou otimista, o Brasil 
é muito grande, não tem porque não 
sermos um grande país”, afirmou.

Sidarta Ribeiro afirmou que o 
investimento em ciência aumen-

tou muito na primeira década deste 
século e estava a caminho de atin-
gir o equivalente ao que aplicam 
os países desenvolvidos, quando 
sofreu uma drástica parada já no 
fim de 2015, situação agravada no 
governo atual. “Agora fizemos um 
caminho reverso, de volta ao inves-
timento de 20 anos atrás”.

O corte de recursos para o Fun-
do Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT) 
bloqueou a chamada de novos pro-
jetos para financiamento, compro-
metendo linhas fundamentais como 
a de manutenção e aquisição de 
equipamentos para a infraestrutura 
das instituições de pesquisa.

A Comissão do SBPC lista 23 
ações estratégicas para reverter a 
situação, entre elas a meta de in-
vestimento de 2% do PIB no setor 
até 2022.

Sánchez quer taxar mais ricos 
e afrouxar reforma trabalhista

Com o desafio de taxar os mais 
ricos e suavizar reforma trabalhista, 
o primeiro governo de coalizão da 
atual etapa democrática espanhola 
nasce fraco e assombrado pelo pro-
blema da Catalunha, a crise territo-
rial mais complexa na história da 
Espanha.

Com uma margem apertada, Pe-
dro Sánchez (PSOE) foi reeleito 
como primeiro-ministro da Espa-
nha. Ele comandará uma inédita 
coalizão em que o seu partido será 
apoiado pela legenda emergente de 
esquerda Podemos. O acordo foi 
costurado com dificuldades após as 
últimas eleições, diante de resistên-
cia do Podemos.

Seu primeiro desafio, e o mais 
relevante para garantir certa estabili-
dade na legislatura, será a Lei de Or-
çamentos Gerais do Estado, ligada às 
reformas fiscais anunciadas nas leis 
que regulam o imposto de renda para 
pessoa física, o imposto sobre empre-
sas e o IVA (sobre mercadorias).

O Ministério da Fazenda deverá 
elaborar um Orçamento que am-

plia o gasto público, em parte pe-
los compromissos de investimentos 
assumidos com os grupos parla-
mentares que facilitaram a posse de 
Sánchez, mas que também eleva a 
arrecadação, através de uma série 
de reformas fiscais que garantiriam 
uma tributação mínima de 15% no 
imposto empresarial (chegando a 
18% para instituições financeiras e 
empresas de hidrocarbonetos), mais 
uma elevação de dois pontos per-
centuais no IRPF de contribuintes 
com renda superior a 130 mil euros 
(R$ 588.640,00) por ano, e de até 
quatro pontos para quem supere os 
300 mil euros (R$ 1.350.840,00). 
Esta medida afeta 0,4% dos contri-
buintes.

Mediante uma negociação com 
os agentes sociais (sindicatos e pa-
trões), o Executivo pretende tam-
bém adotar uma série de medidas 
que na prática representam a re-
vogação de muitos aspectos – mas 
não todos – da reforma trabalhista 
aprovada em 2012 pelo Executivo 
de Mariano Rajoy. Página 3

Nasa descobre planeta do tamanho da Terra
A Nasa, agência espacial norte-

americana, anunciou nessa segun-
da-feira a descoberta de um planeta 
do tamanho da Terra, a orbitar uma 
estrela a uma distância que torna 
possível a existência de água, em 
área identificada como habitável.

O planeta é chamado de “TOI 
700 d” e está relativamente próxi-
mo da Terra, a 100 anos-luz de dis-
tância, informou a agência.

A descoberta foi feita pelo satéli-
te Tess, “projetado e lançado espe-
cificamente para encontrar planetas 
do tamanho da Terra e a orbitar es-
trelas próximas”, explicou o diretor 
da Divisão de Astrofísica da Nasa, 
Paul Hertz.

Uma das simulações, segundo 
a Nasa, indica um planeta coberto 
por oceanos, com “uma atmosfe-
ra densa dominada por dióxido de 

carbono, semelhante à aparência 
de Marte quando jovem, de acor-
do com as suposições dos cientis-
tas”.

Uma face deste planeta está sem-
pre voltada para a sua estrela, como 
é o caso da Lua com a Terra, um 
fenômeno chamado de rotação sín-
crona. Essa face estaria constante-
mente coberta de nuvens, de acordo 
com este modelo.

Depois da China, EUA
podem taxar Europa

Os Estados Unidos registra-
ram em novembro o menor dé-
ficit comercial em três anos. A 
diferença entre importações e 
exportações ficou em US$ 43,1 
bilhões, menor perda desde outu-
bro de 2016. As perdas em todo 
o ano passado, porém, devem 
ser pouco menores que os US$ 
627,7 bilhões de 2018, quando 
deram um salto de 14,1% sobre 
o ano anterior.

As exportações cresceram 
0,7%, e as importações caíram 
1%. O principal motivo foi a 
queda nas compras externas da 
China, o que levou a uma redu-
ção de 15% no déficit anual na 
balança comercial com os chine-
ses.

Entrevistado pelo jornal bri-
tânico The Guardian, James 
Knightley, economista-chefe 
internacional do banco ING, es-
peculou que o presidente norte-
americano, Donald Trump, pode 
se sentir tentado a expandir aos 
europeus a guerra tarifária que 
empreende contra a China.

As expectativas são de que a 
União Europeia tenha alcançado 
em 2019 seu maior saldo comer-
cial com os EUA em todos os 
tempos, US$ 8 bilhões acima do 
ano anterior. O déficit com o Ja-
pão também cresceu.

Knightley: Trump pode expandir 
guerra tarifária

Reprodução/YouTube

Andrew Hunter, economista 
da Capital Economics, também 
ouvido pelo jornal britânico, dis-
se que a redução do déficit em 
novembro pode ser temporária. 
Segundo Hunter, os comercian-
tes norte-americanos venderam 
estoques de eletrônicos feitos an-
tes da imposição de novas tarifas 
em setembro. As compras teriam 
que ser retomadas para repor os 
estoques.

Trump promete assinar na 
próxima semana um acordo ini-
cial com a China para reduzir as 
tarifas impostas pelos EUA. Mas 
as indas e vindas caracterizam a 
posição norte-americana neste 
tema, favorecendo especulações 
nos mercados financeiros.

Captação da 
poupança 
despencou 65,2% 
ano passado

Com os rendimentos comprometi-
dos por causa da queda dos juros, o 
interesse na caderneta de poupança 
diminuiu em 2019. No ano passado, 
os investidores depositaram R$ 13,23 
bilhões a mais do que sacaram na 
aplicação, informou nesta terça-feira 
o Banco Central. Isso representa que-
da de 65,2% em relação à captação 
líquida (depósitos menos retiradas) 
de R$ 38,26 bilhões registrada em 
2018. É também o pior resultado para 
a caderneta desde 2016 (R$ 40,702 
bilhões).

Mais da metade da captação lí-
quida ocorreu em dezembro. No 
mês passado, os investidores depo-
sitaram na caderneta R$ 17,21 bi-
lhões a mais do que retiraram. Esse 
foi o melhor resultado para o mês 
desde dezembro de 2017, quando 
a poupança tinha registrado cap-
tação líquida de R$ 19,37 bilhões. 
Por causa do pagamento do décimo 
terceiro, o último mês do ano tradi-
cionalmente registra depósitos ele-
vados na poupança.

Com rendimento de 70% da Taxa 
Selic, a poupança atraiu recursos 
em dezembro apesar de se tornar 
menos atrativa porque os juros bá-
sicos estão no menor nível da histó-
ria. Com a Selic em 4,5% ao ano, o 
investimento está cada vez renden-
do menos. Página 6

Sidarta: ciência brasileira vive um ‘verdadeiro pesadelo’

Reprodução/YouTube
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Formação dos consensos gerais na atualidade
Há 80 anos, a sociedade huma-

na estava mergulhada numa guerra 
mundialmente espalhada. Porém o 
que provocaria a grande mudança 
na vida de todos aparecia em pes-
quisas científicas, em laboratórios 
empresariais e ambientes acadêmi-
cos, era o que denominaremos “ci-
bernética”.

Não significa que os processos 
de dominação, de pessoas e socie-
dades, não existissem antes e desde 
sempre. Novas tecnologias e co-
nhecimentos, então desenvolvidos, 
dominaram áreas mais amplas e 
mais complexas. Trouxeram tam-
bém soluções inovadoras.

A palavra grega “kybernetes”, 
que se traduz por timoneiro, ain-
da hoje mal entendida, entrou no 
repertório comum pelas mãos do 
matemático estadunidense Norbert 
Wiener (1894–1964), que assim 
denominou seu livro, de 1948, so-
bre seus estudos a respeito dos me-
canismos de controle e de comuni-
cação nos animais e nas máquinas.

Mas a investigação sobre um 
processo comum, que permitisse 
estudar as diversas estruturas físi-
cas e cognitivas com mesmo mode-
lo, tivera início em 1937, quando o 
biólogo austríaco Ludwig von Ber-
talanffy (1901–1972) apresentara a 
“teoria de sistemas gerais”. Ainda 
que com imprecisões, buscava-se o 
elo que explicaria construções di-
ferentes como as redes neuronais, 
estruturas sociais, filosofia e tudo 
que fosse visto como uma totalida-
de, impossível de ser entendida por 
seus elementos, tomados isolada-
mente.

No prefácio à segunda edição de 
Cybernetics (N. Wiener, Cyberne-
tics or Control and Communication 
in the animal and the machine, The 
M.I.T. Press, Cambridge, Mass, 
1961, 2nd edition), lê-se, em tradu-
ção livre: “As noções de informa-
ção estatística e teoria de controle 
eram novas e talvez até chocantes 
para as atitudes estabelecidas na 
época”.

Wiener mostrava que o elo co-
mum aos sistemas era a informa-
ção. Pouco antes, trabalhando para 
o Bell Telephone Labs, em 1948, 
o engenheiro e criptógrafo estadu-
nidense Claude Shannon (1916–
2001) publicara o revolucionário 
artigo “A Mathematical Theory of 
Communication” (The Bell Sys-
tem Technical Journal, Vol. 27, 
July-October, 1948), mostrando 
que sua teoria tinha várias aplica-
ções e nas mais diversas áreas do 
conhecimento, tais como inferên-
cias estatísticas, processamento de 
linguagens, criptografia, neuroci-
ência, computação quântica, dentre 
outras.

Fechava-se, numa década, a base 
teórica que redirecionaria o conhe-
cimento e os rumos da sociedade. 
Possibilitaria criar um consenso, 
tão envolvente e natural como o 
ar que respiramos. Embora com 
interesses e motivações nem sem-
pre perceptíveis, mas dominadores 
como, desde priscas eras, sempre 
empolgara os poderes.

A medida, em teoria da infor-
mação, é a entropia, um cálculo 
probabilístico que expõe o grau de 
casualidade, de indeterminação, 
que algo possui. Ela está ligada à 
quantidade de informação. Quanto 
maior a informação, maior a entro-
pia. Quanto menor a informação, 
menor a escolha, menor a entropia.

Este processo quantifica a incer-

teza envolvida no valor de uma va-
riável aleatória ou na saída de um 
processo aleatório. Por exemplo, 
um jogo de cara ou coroa com uma 
moeda (dois resultados igualmente 
prováveis) fornece menos informa-
ção (menor entropia) do que a rola-
gem de um dado de seis faces (com 
seis saídas equiprováveis).

Para estruturar a mensagem, que 
é a condutora da informação, o mo-
delo distingue cinco elementos. A 
fonte, onde residem todas as men-
sagens possíveis, o codificador, 
que colocará a mensagem em con-
dição de percorrer/vencer o canal 
até alcançar o decodificador, que 
colocará a mensagem apta à com-
preensão/emoção do receptor.

Exemplificando. Ao pedir uma 
bebida num bar, dentre todas as pa-
lavras possíveis, na língua daquele 
local, para enunciar seu pedido, 
você fala: “Me dá uma água com 
gás”, que tem uma determinada 
probabilidade de ocorrer. Ao pro-
nunciá-la, você codifica a sua men-
sagem para atravessar o espaço que 
o separa do atendente. Poderia, por 
exemplo, escrever ou usar a língua 
de sinais, libras, ou seja, outro co-
dificador. O canal, neste exemplo, 
é o ar, o espaço físico entre você 
e o atendente, que, de modo não 
consciente, decodifica o som ouvi-
do, que é a mensagem “me dá uma 
água com gás”.

Ao tratar da mensagem, é im-
prescindível referirmo-nos ao filó-
sofo e linguista suíço Ferdinand de 
Saussure (1857–1913) e sua fun-
damental obra póstuma, Cours de 
Linguistique Générale (1916) (em 
português, Curso de Linguística 
Geral, tradução de Antônio Chelini, 
José Paulo Paes e Izidoro Blikstein, 
Editora Cultrix-Editora da Univer-
sidade de S.Paulo, SP, 1969).

Escreve Saussure: “Pode-se en-
tão conceber um ciência que estude 
a vida dos signos no seio da vida 
social; ela constituiria uma parte 
da psicologia social e, por conse-
guinte, da psicologia geral; chamá-
la-emos de Semiologia (do grego 
sèmeîon, “signo”)”. E o próprio 
linguista denomina significado a 
impressão psíquica trazida pela 
“imagem acústica”, sendo esta o 
significante.

Na teoria da informação, separa-
mos na mensagem seus dois com-
ponentes: o suporte, a base física 
(acústica, gráfica, sensorial para 
alguma percepção) e a semântica, 
a compreensão psicossocial, qual 
associação nossa mente fará com 
aquele suporte.

Discorrendo sobre os suportes e 
as semânticas, o matemático fran-
cês Louis Couffignal (1902–1966) 
(Les Notions de Base, Gauthier-
Villars Editeur, Paris, 1958) de-
monstra que um suporte compor-
ta mais de uma semântica e que, 
igualmente, embora mais dificil-
mente, podemos associar a uma 
semântica mais do que um suporte.

A dificuldade assinalada decorre 
de um fenômeno social denomina-
do “pattern”, ou seja, a ideia ou a 
sensação que lhe vem à mente em 

função de um estímulo qualquer: 
uma palavra, uma música, um sa-
bor, um perfume, determinada con-
dição atmosférica etc. Entretanto, 
não é estatisticamente observável 
que haja dissociação entre o estí-
mulo e a emoção. Estas relações 
costumam ser unívocas.

Façamos um interregno para re-
fletir sobre objetivos sociais. Há 
um verdadeiro consenso que é a 
economia que move os homens. 
Entretanto esta não é uma constata-
ção histórica, nem mesmo se restri-
ta à história do Ocidente.

Karl Polanyi (1886–1964), an-
tropólogo econômico e político 
húngaro, escreveu em A Grande 
Transformação (Edições 70, Lis-
boa, 2012) que “o conflito entre o 
mercado e as exigências elementa-
res de uma vida social organizada 
(...) destruíram a sociedade ante-
rior” àquela do século XIX.

E Polanyi acrescenta que “tal 
organização da vida econômica 
é inteiramente excepcional. Os 
pensadores do século XIX supu-
seram que o homem se esforça 
por obter lucro, que as suas ten-
dências materialistas o induzem a 
escolher a via do menor em vez da 
do maior esforço e a esperar ser 
recompensado pelo seu trabalho – 
supuseram que o homem tende a 
guiar-se por aquilo que foi descri-
to como sua racionalidade econô-
mica. Seguia-se que os mercados 
eram instituições naturais, que 
surgiriam espontaneamente (...) A 
verdade é que o comportamento 
do homem, tanto em condições 
primitivas como ao longo do cur-
so da história, foi quase o preciso 
oposto do que aquela concepção 
sustenta”.

De Frank Hyneman Knight 
(1885–1972), fundador da Escola 
de Chicago: “Nenhuma motiva-
ção especificamente humana é de 
ordem econômica”. O homo eco-
nomicus, o que atua com “raciona-
lidade” nas ações nos mercados, é 
uma criação idealizada, não é real. 
Surge na idade moderna.

Friedrich Engels (1820–1895), 
no livro Anti-Dühring (Boitempo, 
SP, 2015), sugere que exista uma 
sociedade para cada época. Na ida-
de contemporânea, sob a ótica da 
produção material, podemos distin-
guir a da indústria fabril, de Marx, 
e a do financismo, sendo esta dife-
rente daquela formada nas cidades-
estado da península italiana e a dos 
Países Baixos e Inglaterra no sécu-
lo XIII.

As finanças desreguladas, que 
submetem os Estados a seus in-
teresses privados, com crescente 
participação de capitais ilícitos, 
provenientes da produção e tráfico 
de drogas e dos contrabandos di-
versos, são as dominantes no sécu-
lo XXI.

Estas finanças contemporâneas 
tiveram a compreensão do signifi-
cado da cibernética muito além da 
simples automação da produção, 
onde se quedou, numa perspecti-
va limitada à força do trabalho, o 
que denominamos industrialismo. 
Deste modo, o desenvolvimento da 
economia capitalista – e também a 
socialista, embora de difícil con-
textualização para a terceira déca-
da do século XXI – foi se tornando 
gradativamente mais financeiro do 
que produtivo, aquele analisado 
por Marx.

E o capital financeiro concentrou 
esforços na difusão das mensagens, 

na criação de novos consensos que 
lhe dessem poder e gestão. Ou seja, 
nova forma de comunicação e do 
controle dos homens. Em suma, 
praticaram o que o sociólogo Alber-
to Guerreiro Ramos (1915–1982), 
no magistral A Nova Ciência das 
Organizações (FGV, RJ, 1981), de-
nominava “política cognitiva”, isto 
é, as deformações da interpretação 
da realidade para atender aos inte-
resses daqueles que coordenam tais 
deformações.

Os investimentos se deram tanto 
nos equipamentos de comunicação, 
cada vez mais distribuídos pelas 
sociedades, quando nos conteúdos 
das mensagens, primorosamente 
estudados em verdadeiros laborató-
rios de emoções, trabalhando com 
refinadas pesquisas sociais, psico-
lógicas e, ao fim, doutrinadoras.

Os fatos, as realidades, até emo-
ções passaram a ser substituídos 
por preconceitos, por ilusões, pelas 
compreensões que interessavam a 
estes novos donos do poder.

E o Brasil, demonstrando seu 
imenso atraso, ainda mantém, ape-
nas ele no mundo, a fraudável urna 
eletrônica, que um iniciante estu-
dante de informática programaria a 
manipulação dos resultados.

Parece divulgarmos, urbi et 
orbe, que se não formos convenci-
dos, pelos tradicionais e eletrônicos 
meios de comunicação, a sermos 
contra nosso próprio interesse, não 
tem importância, iremos, pelo pro-
cesso democrático parlamentar, es-
colher, em processo eleitoral frau-
dulento, os representantes que nos 
escravizem.

Duvida, caro leitor? Então 
você contesta que são os melho-
res, dentre todos, os que vencem, 
ou os que já foram, no berço, 
escolhidos para vitória. Ou, sal-
vo evento estatisticamente de 
mínima probabilidade, um bem-
nascido fracassará onde um bebê 
pobre triunfará? E por que as For-
ças Armadas e o atual Congresso 
brasileiro propõem a alienação do 
território brasileiro para o capi-
tal estrangeiro? Para promover a 
competição desigual ou porque já 
escasseiam ativos reais que sus-
tentem a especulação financeira 
internacional? Qual a razão de 
privatizar – na verdade alienar 
para controle estrangeiro – bens 
vitais e insubstituíveis como ener-
gia, terras férteis e água doce?

Seria enorme a lista dos falsos 
consensos que todos assumimos, 
talvez sem convicção, mas seguin-
do o “senso comum” fabricado. E 
assim se conforma a tragédia bra-
sileira. E, o mais grave, não sofre 
oposição. Se ainda exista quem se 
oponha, este segmento tem medo 
de enfrentar esta “maioria”, e es-
clarecer o povo.

Fazem como o Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB), que 
recuou ao ver que as manifestações 
pelas Diretas Já levavam milhões 
de pessoas às ruas do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. A cúpula do MDB 

seria tragada pelo povo. E trataram 
de negociar com os militares e os 
capitais internacionais a solução da 
eleição indireta para sucessão do 
presidente Figueiredo.

Talvez já incluído no acordo a 
Constituição Cidadã, que elimina 
a soberania brasileira das cláusu-
las pétreas e até a forma republica-
na de governo. Hoje, uma lista de 
“oposicionistas” luta pela vaga me-
debista, ao que o Temer se adian-
tou, retirando o P do PMDB.

Desde a Constituição Cidadã, 
salvo cosméticas medidas “desen-
volvimentistas” e “populares”, o 
Brasil afunda na dependência ao 
capital financeiro que, tudo indica, 
agora dominado pelo capital ilícito, 
inimigo da própria existência hu-
mana.

Sem a consciência de que a So-
berania Nacional precede qualquer 
outra ação para a solução dos pro-
blemas brasileiros, continuaremos 
patinando, enxugando gelo, iludin-
do e sendo iludidos.

O antropólogo e semiólogo in-
glês Gregory Bateson (1904–1980) 
escreveu: “Aqueles que não sabem 
que é possível estar errado, não 
podem aprender nada, exceto o sa-
ber fazer” (G. Bateson, Natureza 
e Espírito, Dom Quixote, Lisboa, 
1987).

Damos o benefício da dúvida 
àqueles que abraçaram emotiva-
mente questões identitárias e a 
campanha desencadeada pelo ca-
pital financeiro (o que faz George 
Soros nos bastidores dos movimen-
tos ecológicos?) para impedir que 
os países da América Latina, África 
e Ásia se industrializem e ganhem 
soberania.

Na construção das farsas e com 
divulgação de mentiras, os povos 
do mundo subdesenvolvido veem 
crescer a distância que os separa 
do Atlântico Norte, das potências e 
sistema colonizadores que sempre 
os escravizaram.

A batalha que travamos, na-
quilo que se chama guerra híbri-
da, é pela soberania, pela cons-
trução da cidadania. Tudo que 
lhe chegar diferente, caro leitor, 
que buscar roubar sua atenção, 
lhe vender como prioridade, 
muito provavelmente, é para 
deixá-lo na ignorância, limitá-lo 
a ser um robô, facilmente subs-
tituído por máquinas. Tirar-lhe 
o que lhe é próprio: a humani-
dade.

Concluímos com a citação, 
que Luiz Alberto Moniz Bandei-
ra coloca em A Desordem Mun-
dial – O Espectro da Total Domi-
nação (Civilização Brasileira, RJ, 
2017, 3ª edição), do historiador 
estadunidense Henry B. Adams 
(archive.org/stream/lettersofhen-
ryad008807mbp/lettersofhenrya-
d008807mbp_djvu.txt), sobre o 
crash financeiro de 1893 (tradução 
livre):

“A imprensa é o agente contra-
tado de um sistema monetário e 
criado com o propósito de contar 
mentiras sempre que seus interes-
ses estão envolvidos”.

  Felipe Maruf Quintas
Doutorando na Universidade Federal 

Fluminense.

  Gustavo Galvão
Doutor em Economia.

  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Os fatos passaram a 
ser substituídos por 
ilusões que interessam 
aos donos do poder Ampla lista de falsos 

consensos que 
assumimos, seguindo 
o ‘senso comum’ 
fabricado
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Entrega do nióbio em  
Minas Gerais sofre revés

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), foi 
obrigado a recuar da intenção de pegar R$ 5 bilhões 
adiantados em troca da exploração de nióbio e outros 
minerais. A operação seria feita através da securitização 
de ativos, modalidade que está em alta nos executivos 
estaduais e municipais, mas que guarda fortes indícios 
de ilegalidade.

Zema queria antecipar o dinheiro para colocar em 
dia o salário e o 13º dos servidores, mas recuou diante 
da posição contrária do Ministério Público de Contas 
(MPC). O questionamento é fruto da mobilização da so-
ciedade, em particular da Auditoria Cidadão da Dívida, 
que vem combatendo a securitização. A entidade fez uma 
representação ao Ministério Público estadual, que poderá 
se somar aos que veem na operação algo suspeito.

“Cada vez fica mais evidente o esquema fraudulento 
da chamada securitização, que está virando um modelo 
de negócio para desviar todo tipo de recursos públicos: 
tributos (como na PBH Ativos S/A, por exemplo), recei-
tas de royalties do petróleo (como no RioPrevidencia) e 
receitas de nióbio e outros minerais (que estão querendo 
implantar em Minas Gerais)”, denuncia Maria Lucia Fat-
torelli, coordenadora da Auditoria Cidadã.

“É um escândalo! Esse desvio de recursos públicos 
de toda espécie vai inviabilizar o orçamento público e o 
funcionamento do Estado. Seguiremos em luta contra o 
PLP 459/2017 e a PEC 438/2018, que visam ‘legalizar’ 
esse perverso esquema”, afirma Fattorelli.

Pilatos
Se Bolsonaro diz ter acertado com os presidentes da 

Câmara e do Senado a aprovação de um projeto que im-
peça mudança na taxação da energia solar distribuída, 
por que o próprio governo não envia o texto ao Congres-
so? Porque a equipe econômica é contra; assim, Bolson-
aro posa de bom moço e deixa o desgaste para os outros.

Menos é mais?
Em 2015, 30% das organizações que participaram da 

Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil da KPMG 
afirmaram não possuir um comitê de ética e compliance. 
Em 2019, esse percentual caiu para 17%.

Se melhorou a ética nas empresas, é outra questão.

Privilegiado
A presidente nacional do Podemos, a deputada federal 

Renata Abreu (SP) definiu as duas prioridades da banca-
da federal do partido no primeiro semestre deste ano no 
Congresso: centralizar todas as forças para a aprovação 
da prisão de condenados em segunda instância e do fim 
do foro privilegiado.

No caso do foro, o partido vai buscar dar andamen-
to à PEC 10/2013, de autoria do senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR), aprovada em maio de 2017 pelo Senado 
e em dezembro de 2018 por uma comissão especial da 
Câmara, mas ainda não foi à votação no plenário da Câ-
mara.

Alvaro Dias foi poupado pela Lava Jato, apesar de 
citado como beneficiário de propinas em duas ocasiões. 
O senador do Podemos, defensor da Operação, é um ex-
emplo de impunidade ainda na primeira instância e foro 
privilegiadíssimo.

Barbeiragem
O problema de cheiro, gosto e sujeira na água de mo-

radores de diversos bairros do Rio de Janeiro e de cidades 
da Baixada pode ter origem em trapalhada no tratamento 
pela Cedae, avisa um especialista do setor. O defeito só 
não atinge todas as torneiras da capital porque a água é 
tratada em sistemas separados, não apenas no Guandu. 
Dependendo do bairro, a água pode vir do Sistema Lajes, 
ou do Guandu, ou ainda misturado.

Estrategista
É provável que o militar iraniano Qassem Soleimani 

tenha despertado a fúria dos seus equivalentes dos Estados 
Unidos após ter demostrado no combate ao Estado Islâmi-
co ser muito melhor estrategista do que os estadunidenses. 
Todos estiveram nessa mesma frente de batalha.

Livro$ didático$
Tem gente de editoras com muita grana por trás dessa 

conversa fiada do presidente Bolsonaro de que os livros 
didáticos brasileiros são “lixo”.

Rápidas
O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cur-

sos gratuitos de música, no interior e litoral de São Pau-
lo, para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incom-
pletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de 
fevereiro de 2020. Mais informações em projetoguri.
org.br *** As orquídeas estarão no Passeio Shopping 
entre quinta e sábado. Serão mais de 2 mil plantas *** 
A banda A Bronca levará rock ao Shows de Sexta do 
Caxias Shopping, dia 10, às 19h30 *** O IBGE divulga 
nesta quinta-feira a Pesquisa Industrial Mensal relativa 
a novembro.

Esquerda reelege primeiro-
ministro na Espanha
PSOE ainda 
não conseguiu 
um bloco que 
assegure maioria 
no Parlamento

Com uma margem aper-
tada, Pedro Sánchez (PSOE) 
foi reeleito como primeiro-
ministro da Espanha. Ele 
comandará uma inédita co-
alizão em que o seu partido 
será apoiado pela legenda 
emergente de esquerda Po-
demos. O acordo foi costu-
rado com dificuldades após 
as últimas eleições, diante de 
resistência do Podemos.

Outro ponto que garantiu 
a vitória foi a abstenção de 
13 deputados da Esquerda 
Republicana da Catalunha 

(ERC). O grupo aceitou a 
medida diante da promes-
sa de uma mesa de diálogo 
para discutir a situação do 
estado, que se digladiou nos 
últimos anos em torno de 
um movimento de separa-
ção reprimido pelo governo 
espanhol.

A margem foi apertada, 
com vitória da nova força 
política por 167 a 165, além 
de 18 abstenções. Na pri-
meira votação, no domingo, 
o placar havia ficado em 166 
a 165, o que inviabilizou a 
maioria absoluta da coalizão 
progressista. Uma deputada 
que se encontra doente com-
pareceu à sessão na segunda 
votação e garantiu a vanta-
gem necessária.

O desfecho pôs fim a um 
período de instabilidade na 
Espanha. O PSOE saiu ven-
cedor das eleições em abril, 
mas não conseguiu formar 
um bloco que assegurasse 

sua maioria no Parlamento, 
governando de forma interi-
na. Diante disso, convocou 
novas eleições para novem-
bro, que terminaram com 
uma votação que permitiu ao 
PSOE e ao Podemos formar 
a nova coalizão.

O processo é resultado 
de um cenário de fragmen-
tação. Desde 2011, nenhum 
país consegue a maioria ab-
soluta sozinho. Agora, a Es-
panha tem 19 partidos. Além 
do Podemos, as eleições do 
ano passado marcaram tam-
bém a ascensão da legenda 
de extrema-direita Vox, que 
obteve mais de 50 cadeiras 
no Parlamento espanhol.

Em seu Twitter, Sán-
chez destacou a nova ges-
tão. “Com o governo da 
Coalizão Progressistas, a 
Espanha abre um tempo 
para reivindicar o diálogo 
e a política útil. Um gover-
no para todas e todos que 

amplie direitos, restaure 
a convivência e defenda a 
justiça social”.

Na sessão do Parlamento 
de eleição, o vice-presidente 
e líder do Podemos, Pablo 
Iglesias, reforçou o projeto 
do bloco. “Este governo vai 
defender as condições que 
fazem possível a liberdade 
de todos frente a essa direita 
autoritária e retrógrada. Por-
que não há liberdade se não 
se chega ao fim do mês”.

Também na sessão do 
Congresso, o líder do PP, Pa-
blo Casado, disse que o parti-
do fará uma “oposição firme 
e responsável” e que defen-
derá uma Espanha “que não 
aspire a sua fragmentação” e 
que “seja admirada em todo 
o mundo”. Ele exaltou a 
Constituição do país, em re-
ferência crítica à ação sepa-
ratista dos catalães e à mesa 
de diálogo sinalizada pelo 
novo primeiro-ministro. 

Irá lista Pentágono como organização terrorista
O Parlamento iraniano 

listou como organização 
terrorista o Departamento 
de Defesa dos EUA, o Pen-
tágono, informou a agência 
oficial de notícias Irna nes-
ta terça-feira. “De acordo 
com uma votação pelos le-
gisladores iranianos, foram 
colocados numa lista todos 
os membros do Pentágono, 
as instituições e compa-
nhias afiliadas, bem como 
os comandantes norte-ame-
ricanos que planejaram e 
cometeram o assassinato” 
de Qassem Soleimani, ex-
comandante da Força Quds, 
da Guarda Revolucionária 
Islâmica”, disse a agência.

A votação do Parlamento 
também exigiu que o gover-

no iraniano destinasse 200 
milhões de euros (US$ 223 
milhões) à Força Quds, a fim 
de fortalecer o seu poder de 
defesa. O texto geral e os de-
talhes da “moção emergen-
cial” foram aprovados por 
unanimidade durante uma 
sessão aberta do Parlamento 
iraniano na terça-feira.

Em abril de 2019, o Su-
premo Conselho Nacional 
de Segurança do Irã também 
anunciou as forças da Co-
mando Central dos EUA no 
Oeste Asiático como “gru-
po terrorista”, em retaliação 
pelo faoto de os EUA terem 
designado a Guarda Revolu-
cionária Islâmica como “or-
ganização estrangeira terro-
rista”.

Nos EUA, o presidente 
Donald Trump, ameaçou 
duras sanções ao Iraque de-
pois que o Parlamento do 
país, devastado pela guerra, 
aprovou uma resolução pe-
dindo ao governo que ex-
pulsasse tropas estrangeiras. 
“Se eles nos pedirem para 
sair, se não fizermos isso 
de uma maneira muito ami-
gável, cobraremos sanções 
como nunca haviam visto 
antes. Isso fará com que as 
sanções iranianas pareçam 
um pouco inofensivas”, dis-
se Trump aos repórteres no 
Air Force One. “Temos uma 
base aérea extraordinaria-
mente cara que está lá. Cus-
ta bilhões de dólares para 
construir. Não sairemos a 

menos que nos paguem”, 
acrescentou ele.

O aviso de Trump veio 
horas depois que o Parla-
mento iraquiano aprovou 
no domingo um projeto de 
lei exigindo que o governo 
acabasse com a presença de 
forças estrangeiras no Iraque 
e os impedisse de usar o ar, o 
espaço e a água iraquianos.

O primeiro-ministro inte-
rino do Iraque, Adel Abdul 
Mahdi, participou da sessão 
do Parlamento na televisão 
e se dirigiu aos parlamen-
tares, dizendo que “a saída 
das forças norte-americanas 
do Iraque será em benefício 
do Iraque e dos EUA, espe-
cialmente após os últimos 
desenvolvimentos”.

Bolsonaro diz que quer manter relações comerciais
Jair Bolsonaro disse nesta 

terça-feira que o Brasil pre-
tende manter as relações co-
merciais com o Irã e afirmou 
que repudia o terrorismo. 
“Nós repudiamos o terro-
rismo em qualquer lugar do 
mundo e ponto final. Temos 
comércio com o Irã e vamos 
continuar esse comércio”. 
Na semana passada, o gover-
no brasileiro manifestou seu 
apoio “à luta contra o flagelo 
do terrorismo”.

Bolsonaro também disse 
nesta terça-feira que vai con-
versar com o ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto 

Araújo, sobre a possibilida-
de de pedir uma reunião com 
os diplomatas iranianos no 
Brasil. Para o presidente, o 
governo tem que ter a capa-
cidade de se antecipar a pro-
blemas.

Nesta semana, o Ministé-
rio das Relações Exteriores 
do Irã convocou os represen-
tantes diplomáticos brasilei-
ros a comparecerem à Chan-
celaria iraniana para explicar 
o teor da nota divulgada no 
último dia 3. A convocação 
foi atendida pela encarrega-
da de Negócios do Brasil em 
Teerã, Maria Cristina Lopes, 

na ausência do embaixador 
Rodrigo Azeredo, que está 
de férias.

“Informamos que a En-
carregada de Negócios do 
Brasil em Teerã, assim como 
representantes de países 
que se manifestaram sobre 
os acontecimentos em Bag-
dá, foram convocados pela 
chancelaria iraniana”, infor-
mou o Itamaraty, em nota, 
sem detalhar que outras na-
ções tiveram seus represen-
tantes convocados.

Na semana passada, o 
governo iraniano já havia 
convocado o embaixador 

da Suíça, que representa os 
interesses dos EUA no Irã, 
a se explicar sobre as ame-
aças que o presidente norte-
americano Donald Trump 
fez logo após o ataque ao 
Iraque.

O Itamaraty também não 
revelou o teor da conversa, 
afirmando que trata-se de 
assunto reservado. “A con-
versa, cujo teor é reservado, 
e não será comentado pelo 
Itamaraty, transcorreu com 
cordialidade, dentro da usual 
prática diplomática”, acres-
centou o Ministério das Re-
lações Exteriores do Brasil.

Iraque confirma carta em que 
EUA anunciam saída das tropas

O primeiro-ministro do 
Iraque, Adel Abdul Mahdi, 
confirmou ter recebido nesta 
terça-feira 7 uma carta assi-
nada pelo comandante das 
operações militares ameri-
canas no Iraque, William H. 
Seely, indicando que Wa-
shington iria iniciar a opera-
ção para retirar as tropas do 
país, informa a Agência Reu-
ters, reproduzida pela Folha 
de S.Paulo.

Nesta segunda-feira (6), 
duas agências de notícias in-
ternacionais, Reuters e Fran-
ce Presse, tiveram acesso a 
essa carta e divulgaram a in-
formação. Logo em seguida, 
o secretário de Defesa dos 
Estados Unidos, Mark Esper, 
negou que o país estivesse 
planejando a retirada dos mi-
litares americanos do Iraque.

“Não houve nenhuma de-
cisão de deixar o Iraque”, 

disse Esper. “Não sei o que é 
essa carta. Estamos tentando 
descobrir de onde vem, o que 
é. Mas não houve nenhuma 
decisão de deixar o Iraque, 
ponto final”, completou.

O premiê iraquiano afir-
mou que irá esperar o es-
clarecimento de Washington 
antes de tomar alguma pro-
vidência. A carta, que dizia 
respeitar a soberania iraquia-
na, foi emitida depois da de-
cisão do parlamento do país 
em favor da saída de tropas 
estrangeiras.

A decisão do parlamento 
só entra em vigor, porém, 
se o primeiro-ministro con-
firmar. Mahdi deixou claro 
que apoia a medida, mas até 
o momento tem indicado que 
em vez de expulsar as tropas 
estrangeiras, prefere nego-
ciar com os países uma reti-
rada coordenada.

Bill Gates volta a defender 
mais impostos para os ricos

Dono da segunda maior 
fortuna mundial, o co-funda-
dor da Microsoft, Bill Gates, 
voltou a defender um sistema 
tributário mais justo. O jornal 
argentino Clarín e o site espa-
nhol La Vanguardia reprodu-
ziram reportagem da agência 
Bloomberg em que o bilioná-
rio reafirma que os ricos de-
vem pagar mais do que atu-
almente pagam. Ele defende 
a eliminação das lacunas que 
permitem o pagamento de 
impostos menores, com a ins-
tituição de tributos maiores 
sobre o lucro e imóveis.

Bilionário e filantropo, Ga-
tes e sua mulher Melinda cria-
ram a Fundação Bill e Melin-
da Gates, que apoia ações nas 
áreas de saúde e educação em 
diversos países. No Brasil, es-
timula projetos que auxiliam 
gestores públicos em políticas 
para a melhoria da saúde ma-
terna e infantil, um dos princi-
pais gargalos da saúde pública 
brasileira.

Apesar dos milhões de 
dólares doados em todo o 
mundo, Gates dobrou sua 
fortuna na última década, 
segundo a Bloomberg. Ele 
voltou a defender a justiça 
tributária nos primeiros dias 
de janeiro, quando projetos 
e resoluções para o novo 
ano que se inicia estão entre 
os temas mais presentes nas 
rodas de conversa e nas re-
des sociais.

Uma das vertentes da in-
justiça tributária brasileira é 
a isenção de taxas sobre lu-
cros e grandes fortunas, en-
quanto os trabalhadores pa-
gam imposto de renda sobre 
a remuneração pelo trabalho 
– que não é renda. Previsto 
na Constituição de 1988, o 
imposto sobre grandes fortu-
nas nunca foi regulamentado. 
A injustiça está também na 
isenção de impostos como o 
IPVA sobre iates, símbolos 
de ostentação, quando carros 
populares são taxados.
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Alto nível de inadimplência 
engessa crescimento brasileiro
Questão crônica 
já inserida em 
meio ao consumo 
da população

Estudo realizado durante 
dois meses com executivos 
da área de cobrança apon-
ta que os atuais níveis de 
inadimplência representam 
um grande problema para a 
economia do país. Conforme 
o levantamento, a inadim-
plência atrapalha o cresci-
mento econômico brasileiro. 
Entre os participantes, cerca 
de 97% dos profissionais o 
contexto é bastante prejudi-
cial, destaca o levantamento 
“Desafios e Tendências do 
Cenário da Inadimplência no 
Brasil”, elaborado pelo Insti-
tuto Locomotiva em parceria 
com o serviço de cobrança 
digital Negocia Fácil e a or-
ganização CMS.

A CMS é a organização 
mundial especializada na ge-
ração de oportunidades para 
a indústria de crédito, por 
meio do compartilhamento 
do conhecimento, a inovação 
e a visão de futuro em seus 

eventos. Já organizou mais 
350 congressos, seminários, 
oficinas, workshops e cur-
sos de capacitação em mais 
de 20 países da América e 
Europa, reconhecidos como 
os mais importantes do se-
tor pelos executivos líderes 
e formadores de opinião em 
cada um desses mercados. 

Dos entrevistados, 60% 
afirmaram ao estudo que a 
inadimplência é uma ques-
tão crônica já inserida em 
meio ao consumo da popu-
lação do Brasil. Os outros 
37% ouvidos na pesquisa 
consideram essa situação 
um transtorno pontual, mo-
tivado pelo atual momento 
da economia do país. Ain-
da segundo o levantamen-
to, nove em cada 10 desses 
executivos consultados ava-
liam que o país vive uma 
crise econômica.

Realizada entre os me-
ses de setembro e outubro 
deste ano, a pesquisa tem 
como finalidade entender 
melhor quais eram os de-
safios dos profissionais do 
ramo em fazer a recuperação 
de crédito. Outro objetivo é 
também analisar as princi-
pais tendências do setor para 
os próximos anos. Um dos 

destinos verificados por essa 
análise foi sobre o futuro do 
sistema bancário brasileiro.

A inadimplência tem um 
alto impacto não só no coti-
diano de quem vivencia essa 
realidade; como na econo-
mia de modo geral. O bra-
sileiro com as suas contas 
pagas vive melhor e é mais 
produtivo. A reação da nossa 
economia devolverá não só o 
poder de compra às pessoas, 
mas a sensação de dignida-
de, o bem-estar”, comenta 
Renato Meirelles, presidente 
do Instituto Locomotiva.

Tendências 

Segundo o estudo, 84% 
dos executivos ouvidos 
apontam que os bancos digi-
tais são o futuro do sistema 
bancário brasileiro. Ainda 
entre o total de entrevista-
dos, 81% deles disseram 
que as suas respectivas em-
presas estão pouco ou nada 
desenvolvidos em relação à 
cobrança digital.

“Essa tendência mostra 
que ter uma opção de co-
brança pode destacar uma 
empresa dos demais e mos-
tra que ela se importa com 
seus devedores, ao disponi-

bilizar mais um canal de ne-
gociação. Além disso, esses 
resultados mostram como 
o consumo tem caminhado 
cada vez mais para o digital, 
avalia José Moniz, head de 
Negócios Digitais do Nego-
cia Fácil.

A pesquisa também mos-
tra que 68% das empresas do 
ramo de crédito já usam um 
modelo misto de cobrança, 
envolvendo a modalidade 
digital e o tradicional. Con-
forme o levantamento, a me-
todologia de recuperação di-
gital conta com o maior po-
tencial de sucesso. Essa res-
posta foi dada por 43% dos 
entrevistados. Outros 41% 
acham que o uso desse siste-
ma com o convencional deve 
ser o mais bem-sucedido.

Sobre tendências para 
o segmento nos próximos 
anos, o estudo do Instituto 
Locomotiva/Negocia Fácil/
CMS destaca que o modelo 
de recuperação de crédito 
digital é visto por 65% dos 
executivos com o maior po-
tencial de desenvolvimento. 
Para 28%, essa metodologia 
junto com a tradicional deve 
se expandir. Só 1% apostam 
no modelo convencional de 
cobrança.

Anfavea prevê recuo nas exportações para este ano
A Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) esti-
ma que o setor registre, este 
ano, um aumento de 9,4% 
na venda de veículos novos. 
A projeção é de que 3,05 mi-
lhões de unidades, entre au-
tomóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus sejam 
licenciados. No ano passado, 
o volume foi de 2,79 milhões.

Quanto às exportações, 
a perspectiva é de recuo. 
Para 2020, a remessa deve 
se aproximar de 381 mil 
veículos, ante os 428 mil 

registrados no ano passado. 
“Ainda é lento, mas a gen-
te tá vendo alguns sinais, e 
isso pode ajudar a retomar o 
consumo”, disse o presiden-
te da Anfavea, Luiz Carlos 
Moraes.

“Estamos muito conser-
vadores com a exportação. 
A gente não está vendo, 
pelo menos a curto prazo, a 
retomada”, acrescentou, ar-
gumentando que o país “é 
muito dependente da Argen-
tina” em relação à comercia-
lização no exterior e que não 
vê nada que possa tornar o 

cenário mais favorável nesse 
sentido. Segundo Moraes, o 
Brasil tem chances de se es-
tabelecer como sexto maior 
mercado automotivo, este 
ano. Ao avançar no ranking, 
em que ocupa o oitavo lu-
gar, ultrapassaria a França e 
o Reino Unido. Em relação 
à produção para este ano, o 
volume deve chegar a 3,16 
milhões. Em 2019, as mon-
tadoras fabricaram 2,94 mi-
lhões de unidades. A alta é 
de 7,3%, nesse caso.

Especificamente no que 
concerne a máquinas agrí-

colas e rodoviárias, as ven-
das internas devem subir 
2,9%, enquanto se calcula 
uma elevação de 1% nas 
exportações. No ano que se 
encerrou, constatou-se uma 
expansão de 8,6% nos li-
cenciamentos de autoveícu-
los, que bateram a marca de 
2,57 milhões. De 2018 para 
2019, a baixa na produção 
e nas vendas provocou um 
encolhimento de 3,7% nas 
vagas de emprego do setor. 
Segundo a Anfavea, a soma 
de postos de trabalho passou 
de 130,5 mil para 125,6 mil.

Indicador de emprego fecha 
ano em trajetória positiva

O Indicador Anteceden-
te de Emprego (IAEmp) 
da Fundação Getulio Var-
gas subiu 1,5 ponto em de-
zembro para 89,9 pontos, 
o maior nível desde abril 
(92,5 pontos). Em média 
móvel trimestral, o indi-
cador segue em trajetória 
positiva pelo segundo mês 
consecutivo, aumentando 
0,9 ponto em relação ao 
mês anterior.

“O IAEmp encerra 
2019 em trajetória positi-
va. Depois de passar por 
alguns meses sem mos-
trar uma reação clara, o 
indicador sugere que as 
expectativas para o mer-
cado de trabalho se tor-
naram mais favoráveis no 
último trimestre. Contudo, 
o patamar ainda baixo do 
indicador mostra que ain-
da há um longo caminho 
pela frente e que o cenário 
de recuperação gradual se 
mantém para o início de 
2020”, afirma Rodolpho 
Tobler, economista do Ins-
tituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre), da FGV.

O Indicador Coinci-
dente de Desemprego 
(ICD) caiu 0,8 ponto em 
dezembro, para 95,3 pon-
tos. O ICD é um indicador 
com sinal semelhante ao 
da taxa de desemprego, 
ou seja, quanto menor o 
número, melhor o resul-

tado. Em médias móveis 
trimestrais, o indicador 
continua apresentando tra-
jetória ascendente ao subir 
pelo terceiro mês seguido, 
desta vez em 0,8 ponto.

“A queda do ICD no 
mês não foi suficiente para 
recuperar a alta de novem-
bro. Apesar disso, o resul-
tado positivo de dezembro 
mantém a expectativa de 
redução lenta e gradual da 
taxa de desemprego nos 
próximos meses”, conti-
nua Rodolpho Tobler.

Em dezembro, quatro 
dos sete indicadores con-
tribuíram positivamente 
para o resultado do IA-
Emp, com destaque para a 
Situação Atual dos Negó-
cios no setor de Serviços, 
que subiu 5,0 pontos na 
margem.

No mesmo período, o 
aumento do ICD foi in-
fluenciado por três das 
quatro classes de renda 
familiar, com exceção das 
famílias que recebem en-
tre R$ 4.800 e R$ 9.600, 
cujo resultado foi em 
sentido contrário. Em de-
zembro, as duas primeiras 
classes de renda familiar 
- renda de até R$ 2.100 e 
entre R$ 2.100 e R$ 4.800 
- foram as que exerceram 
maior contribuição sob o 
ICD, ao variarem 1,6 e 2,5 
pontos na margem.

Pequenos provedores ganham 
espaço no mercado de telecom

Um dos segmentos que 
mais tem crescido dentro do 
mercado de telecomunica-
ções é, sem dúvida, o de pe-
quenos e médios provedores. 
E a força dos chamados ISPs, 
que hoje já somam mais de 9 
mil em todo o Brasil, têm os 
colocado na mira de grandes 
investidores do setor uma 
vez que atualmente possuem 
uma participação de 27,2% 
do mercado de Banda Larga 
no Brasil.

Segundo dados da Agên-
cia Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) apresen-
tados no início de dezembro, 
durante evento do setor em 
Curitiba, até o final do ano 
a participação de pequenos 
provedores poderá ser maior 
do que a Claro, que hoje é 
considerada a maior opera-
dora de Banda Larga no País, 
com participação de 29,5%.

De acordo com o coorde-
nador técnico da Fibracem, 
Marco Paulo Giannetti, in-
dústria 100% nacional es-
pecializada na fabricação de 
dispositivos para fibra ópti-
ca, a tendência dos pequenos 
provedores ainda é de mais 
prosperidade. “Este mercado 
tem crescido progressiva-
mente e tem alavancado o 
setor de telecomunicações, 
com, por exemplo, o uso 
elevado de fibra óptica, para 
o atendimento ao cliente fi-
nal”, comenta.

Segundo ele, o constante 
crescimento deste merca-
do em especifico pode estar 
relacionado, também, ao in-
teresse de grandes investido-
res em assumir a operação 

de ISPs, o que, para Gian-
netti, pode representar um 
avanço no capital de giro e 
de investimento no serviço 
de Banda Larga (voz, dados 
e vídeo), principalmente nas 
localidades mais distantes 
dos grandes polos de interes-
se das grandes operadoras.

Marco Paulo ressalta ainda 
que uma ajuda externa a um 
ISP possibilita condições de 
projetar, construir, e operar a 
rede, o que consequentemen-
te possibilita um retorno mais 
consistente e considerável, 
além de oferecer cada vez 
mais serviços de excelência 
ao consumidor final.

“Com certeza o grande 
ganhador de possíveis parce-
rias como estas será o cliente 
final, o qual terá um serviço 
de melhor qualidade e pode-
rá ter mais opções além da 
elevada taxa de dados, como 
o serviço de voz e vídeo, 
além de TV por assinatura”, 
ressalta.

De acordo com o coor-
denador técnico, atualmente 
são vários os tipos de in-
vestidores neste mercado. 
Para o especialista, o real 
interesse por pequenos pro-
vedores vão desde empresas 
conceituadas e grandes in-
corporações até os investi-
dores pontuais. “No entanto, 
para atraírem investidores é 
necessário possuírem uma 
quantidade significativa de 
clientes além de rentabilida-
de, o que faz com que mui-
tos ISPs optem pela fusão 
entre si para ter visibilidade 
e atrair bons investidores”, 
reforça.

Mafaldas, pirralhas & Nilceas
– Mafalda é uma conhecida personagem das histórias 

de quadrinhos (HQ), escrita e desenhada, entre 1964 e 
1973, pelo cartunista Joaquín Salvador Lavado Tejón (17 
de julho de 1932, em Guaymallén, Argentina) mais co-
nhecido como Quino. A personagem é uma menina que 
se preocupa incansavelmente com a Humanidade, com a 
Justiça e com a Paz. O nome Mafalda tem na sua origem 
o significado de força e combate.

– “Mafaldas” são “pirralhas”, espalhadas pelo mundo, 
como as centenas delas expulsas do ambiente da COP25, 
recentemente realizada em Madrid, após protestarem con-
tra os ataques aos direitos das mulheres e dos indígenas 
e pedirem por mais ambição e efetividade nas ações dos 
políticos em defesa do ambiente global.

–Inconformadas com a injusta contradição estabelecida 
no impedimento à presença da sociedade civil na COP25, 
enquanto lobistas do uso da energia derivada de combus-
tíveis fósseis circulavam livremente no espaço da Confe-
rência, as manifestantes em defesa do clima presentes em 
Madrid convocaram um protesto global, na sexta-feira, 13 
de dezembro.

– Em várias partes do planeta, jovens se reuniram com 
as palavras de ordem “O que nós queremos?” “Mudança!” 
“Quando nós queremos?” “Agora!” Em cidades como Ber-
lim (100 mil manifestantes, segundo estimativa da polí-
cia local), em Melbourne e Londres foram verificados os 
mesmos números de Berlim. Em New York, a prefeitura 
estimou em 60 mil o número de manifestantes nas ruas da 
cidade.

Fridays for Future
O Movimento Fridays for Future (fridaysforfuture.org) 

é derivado de uma prática instituída pela liderança da ado-
lescente mafalda sueca Greta Thumberg, que a partir de 
uma ação solitária, de sentar-se do lado de fora do Parla-
mento sueco, toda sexta-feira, para chamar a atenção dos 
parlamentares e da opinião pública para a gravidade da 
crise ambiental que vivemos, se espalhou.

Hoje, ela consegue fazer com que 4 milhões de pessoas, 
em 161 países, movimentem-se no maior protesto já visto 
contra os maiores responsáveis pelas causas das mudanças 
climáticas, com um movimento consolidado, o Fridays For 
Future.

Mafaldas advertem
Em 23 de setembro, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) realizou a Cúpula da Ação Climática de 2019, nas 
palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, 
para “impulsionar a ambição e acelerar as ações na imple-
mentação do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáti-
cas”. Sentada ao lado do secretário-geral, Greta Thunberg 
fez um contundente comunicado aos dirigentes políticos e 
lideranças corporativas. Disse ela:

– Está tudo errado. Eu deveria estar na escola, do outro 
lado do oceano. Ainda assim, vocês todos pedem a nós, 
jovens, por esperança. Como se atrevem? Vocês rouba-
ram meus sonhos e a minha infância com suas palavras 
vazias. Estamos no início de uma extinção em massa, e 
tudo o que vocês conseguem falar é sobre dinheiro. Por 
mais de 30 anos, a ciência tem sido clara. Como vocês 
ousam continuar a desviar o olhar e vir aqui dizer que es-
tão fazendo o suficiente quando as políticas e as soluções 
necessárias ainda estão longe de vista? Os olhos de todas 
as gerações futuras estão sobre vocês. E se vocês escolhe-
rem falhar conosco, eu digo: nunca vamos perdoar vocês! 
Aqui e agora é onde nós traçamos a linha. O mundo está 
acordando e as mudanças estão vindo. Não importa se vo-
cês gostem ou não.”

Mafaldas por todo lado
Incansável, no mesmo dia, Greta Thunberg, junto a outros 

e outras 15 “mafaldas”, na sede do Unicef, representaram 
ante a Convenção dos Direitos da Criança contra cinco países 
(Brasil, Argentina, Turquia, Alemanha e França. EUA, Chi-
na e Índia não ratificaram a Convenção de 1989, escapando 
assim do compromisso de garantir o bem-estar e a saúde das 
suas crianças, aspecto demandado aos 44 signatários).

Mafalda, personalidade de 2019
Dias depois, na última edição de 2019, a revista Time 

atribuiu a Greta Thunberg o status de capa, como Pessoa 
do Ano, com o título “A Força da Juventude”. Isso depois 
de o presidente da República do Brasil dizer publicamente 
que não entendia como a imprensa do país dava tanta im-
portância a uma “pirralha”. E soltar os seus cães de ataque 
sobre a jovem, tentando alcançá-la com notícias falsas (as 
notórias “fake news”). Será que ele entende agora? Dese-
nhistas. A postos!

A reitora ‘mafalda’
Há poucos dias, em meados de novembro de 2019, a 

mídia trouxe notícias derivadas de estudo produzido pelo 
IBGE, dando conta de uma inédita ultrapassagem do nú-
mero de matrículas no ensino universitário por pretos e 
pardos (50,3% do total), sobre o número de matrículas de 
brancos e outros. Em um país com um ranço escravocrata 
como o nosso, não é pouca coisa, trata-se de uma conquis-
ta. Talvez por isso, apesar de o assunto conter um compo-
nente inevitável de controvérsia, as matérias continham 
também um carinhoso acolhimento, ainda que tímido.

Muito dessa conquista da cidadania deve-se ao sistema 
de cotas, que reserva vagas a determinados segmentos po-
pulacionais, corrigindo condições de iniquidade preexis-
tentes. Implantar o sistema, hoje quase consagrado, não foi 
fácil. A primeira universidade a fazê-lo foi a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), para meu orgulho. Mui-
to teve que ser construído para dar sustentação ao sistema 
de cotas, de resto aprovado em todas as avaliações.

Muito desta construção é devido à força e à combati-
vidade da então reitora da Uerj, Nilcéa Freire (14 de se-
tembro de 1953–28 de dezembro de 2019), uma dessas 
“mafaldas”, que aí estão e estarão para sempre, enquanto 
houver justiça por que se lute.



Governadores é que devem estabelecer 
os preços dos combustíveis

A cotação das ações da Petrobras, ordinárias e preferen-
ciais, sofreram desvalorização pelo segundo dia consecu-
tivo, sendo que as primeiras perderam 1,70%, caindo para 
R$ 32,47, e as segundas desvalorizaram 0,65%, baixando 
para R$ 30,61. Tudo indica que, depois do susto causa-
do pelas ameaças do Irã, a cotação do barril de petróleo 
voltou a tendência anterior, que era de queda. Em Londres, 
a do Brent desvalorizou 1,2% e voltou para US$ 69,06, 
enquanto o WTI, em Nova York, sofreu desvalorização de 
1,19%, recuando para US$ 62,52.

No Brasil ainda se discute quais os reflexos que o com-
portamento no mercado externo poderá influenciar o in-
terno. Parece que está certa a política de não intervenção 
federal para evitar a alta nos preços dos combustíveis. O 
problema tem de ser deixado para a esfera estadual, ca-
bendo a cada governador estabelecer o ICMS justo para a 
fixação dos preços dos combustíveis nas bombas, preju-
dicando ou não seus eleitores. A regionalização é impor-
tantíssima. Poucos devem ter esquecido que o Rio de Ja-
neiro era o centro financeiro do Brasil. Deixou de ser por 
causa da estupidez de um prefeito que não quis reduzir a 
taxa do ISS, mantendo em 3% para não afetar a arrecada-
ção, enquanto Marta Suplicy baixou para 1,5% o tributo 
para os bancos, que foram em massa para São Paulo.

PR cria problemas para CCR e Ecorodovias
A Controladoria-Geral do Estado do Paraná suspendeu 

em caráter cautelar, o direito da Rodonorte, controlada 
pela CCR, e da Rodovia das Cataratas S/A (Ecocataratas) 
e Concessionária Ecovia Caminho do Mar S/A (Ecovia), 
subsidiárias da Ecodovias, de participarem de novas lici-
tações e de celebrar novos contratos com o governo es-
tadual. Apesar de a medida estar restrita a disputa entre 
a Rodonorte o Estado do Paraná, a holding promete que 
vai adotar as medidas cabíveis. A Ecorodovias também 
comunicou que adotará as medidas judiciais cabíveis para 
reverter a suspensão temporária.

Daycoval recomenda ações da Omega
Para Enrico Cozzolino, analista de investimentos do 

Banco Daycoval, as ações da Omega Geração são um 
“porto seguro” para balancear as carteiras, pois as em-
presas do setor elétrico são encaradas como as de recei-
tas mais previsíveis e boa distribuição de dividendos. O 
analista afirma que acompanha esse ativo desde seu IPO e 
registrou que houve um aumento significativo de sua liq-
uidez, que favorece seu reconhecimento como um player 
importante no mercado. Passada a questão de interferência 
governamental que gerou polêmica sobre a tributação da 
energia solar no país, o ativo tende a continuar sua tendên-
cia de alta em virtude da boa gestão na empresa.

Dono da MRV quer vender AHS
No ano passado, o controlador da MRV apresentou pro-

posta para incorporar a norte-americana AHS Residential, 
da qual possui o controle acionário. Acionistas de peso 
consideraram a aquisição desinteressante e com valor de-
sproporcional. Resultado: foi rechaçada, e o majoritário 
prometeu levar em consideração várias sugestões antes 
de reformulá-la. Agora, novamente a construtora informa 
ao mercado que recebeu uma carta da acionista Dynamo 
Administração de Recursos, do Rio de Janeiro, apoiando 
o plano para levar dinheiro brasileiro para o futuro pro-
grama “My home, my life”. Por causa desse apoio, a MRV 
pretende reapresentar a mesma proposta na Assembleia 
Geral que será realizada no dia 31 de janeiro, na sede da 
empresa em Belo Horizonte.

Bradesco prevê Sanepar em R$ 124
Os analistas do Bradesco BBI elevaram a recomenda-

ção das ações da Sanepar, empresa de saneamento e abas-
tecimento de água do Paraná, de neutra para compra, esta-
belecendo um preço-alvo de R$ 124, que atualmente está 
oscilando na faixa de R$ 96. O otimismo é por causa da 
decisão do Tribunal de Contas do Estado que confirmou o 
reajuste de 12,1% nas tarifas de 2019, aumento que havia 
sido bloqueado. Os técnicos ressaltam o “estrito controle 
de custos” adotado pela empresa e uma margem Ebitda 
10% superior para o período 2019/20.

Itaú reduz classificação da Cesp
Em outubro, o Itaú BBA iniciou as análises da Cesp. 

Agora, reduziu sua recomendação dos papéis da geradora 
e distribuidora energética de outperform para neutra, mas 
manteve o preço-alvo de R$ 34, com potencial de valori-
zação de apenas 6%.
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
EDITAL DE CONVOCACÃO

O Presidente da Asembleia Geral da Associação Atlética Portuguesa, 
sito à Rua Haroldo Lobo, nº 400, nesta, no uso de suas atribuições e 
cumprindo o que preceitua o Artigo 21 do Estatuto em vigor. Convoca para 
o dia 24 de Janeiro de 2020, os senhores Conselheiros e Beneméritos
para a Eleição e Posse dos Poderes do Clube para o Triênio 2020/2022.
Presidente do Conselho Deliberativo; Vice Presidente do Conselho
Deliberativo.
1° Secretário e 2° Secretário; Presidente Administrativo; Vice Presidente
Administrativo
Membros do Conselho Fiscal - 3 Efetivos e 3 Suplentes; Presidente dos
Beneméritos; Vice Presidente dos Beneméritos

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2020.
Pedro Carlos de Oliveira 

Presidente da Assembleia Geral

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA – ABEP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO
Prezados Senhores(as) Membros do Conselho de Administração da ABEP
A Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA 
– ABEP, CNPJ 02.161.597/0001-81, no uso de suas atribuições, convoca 
todos os membros do Conselho de Administração para Assembleia Geral 
Extraordinária de Dissolução, a realizar-se no próximo dia 15 de janeiro 
de 2020, na Rua Adriano Augusto, Quadra 01 – Lote 04 – Jardim Fernão 
Dias – Novo Horizonte – Itaboraí – RJ – CEP 24860-000, iniciando-se os 
trabalhos às 15h, com qualquer número de presentes, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: - Formalizar a extinção da associação, em 
razão de sua longa inatividade, nos termos da letra e) do art. 9º, art. 28 e 
art. 29 de seu Estatuto Social. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2019.

DIODETE MAGALHÃES SOARES
ID 3.842.543 do IFP e CPF nº 185.588.017-20

Presidente

Impasses sobre tributação em 
gigantes do setor de tecnologia
França e EUA 
propõem 15 dias 
para encontrar 
soluções 

O prazo estabelecido entre 
a França e os Estados Unidos 
é de 15 dias para se obter uma 
solução sobre a tributação dos 
gigantes do setor de tecnolo-
gia na Organização para a Co-
operação e o Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE). Tal 
solução diminuiria as tensões 
entre os dois países, desde que 
Washington não adote san-
ções contra os produtos fran-
ceses até lá, acredita a agência 
AFP. Lembrando que os EUA 
ameaçaram impor tarifas de 
até 100% a produtos franceses 
em represália a um imposto 
aplicado pela França desde 
o ano passado aos gigantes 
de Internet, como Facebook, 
Amazon e Google.

Há um ano, os Estados 

Unidos relançaram as ne-
gociações sobre tributação 
digital na OCDE, bloque-
adas por vários anos, mas 
em dezembro estabeleceram 
condições rejeitadas pela 
França, deixando no ar dúvi-
das sobre a possibilidade de 
encontrar um acordo global 
antes do final de 2020.

O ministro francês das 
Finanças, Bruno Le Maire, 
conversou ao telefone na 
segunda-feira com o seu co-
lega americano Steven Mnu-
chin. Nesta terça-feira, Le 
Maire comunicou a sua von-
tade de relançar as negocia-
ções com os Estados Unidos 
no âmbito da OCDE sobre a 
taxação no setor digital.

“Concordamos em redo-
brar os esforços nos próxi-
mos dias para tentar encon-
trar um compromisso sobre 
a taxação do setor digital no 
âmbito da OCDE”, afirmou 
o ministro em coletiva de 
imprensa na companhia do 
comissário europeu para o 
Comércio, Phil Hogan.

Vinhos e queijos estão na 
lista de produtos que podem 
ser afetados a partir de me-
ados de janeiro, depois de 
um relatório do Represen-
tante de Comércio dos Esta-
dos Unidos (USTR, na sigla 
em inglês) alegar que a taxa 
francesa prejudica empresas 
norte-americanas.

Le Maire pediu a Wa-
shington que, durante esse 
“período de discussões”, não 
imponha sanções a Paris, 
de modo a tentar obter, na 
OCDE, um acordo mundial 
sobre um imposto sobre os 
gigantes tecnológicos em 
substituição ao francês. “Se 
houvesse sanções america-
nas (...), levaríamos o caso 
à OMC e estaríamos prontos 
para reagir”, alertou Le Mai-
re.

“Portanto, acreditamos 
que o projeto de sanções 
americanas contra a tribu-
tação digital francesa é ao 
mesmo tempo hostil, ina-
dequada e ilegítima”, ad-
vertiu, reafirmando que o 

imposto francês não é dis-
criminatório, como alegam 
as autoridades norte-ameri-
canas. O comissário euro-
peu Phil Hogan ressaltou, 
por sua vez, que o bloco “se 
manterá ao lado da França” 
na disputa.

Reunião

Na semana que vem, Ho-
gan irá a Washington para se 
reunir, entre outros, com o 
responsável americano pelo 
Comércio, o USTR Robert 
Lighthizer. Conforme a AFP, 
Lighthizer recebeu até se-
gunda-feira à noite comen-
tários escritos de indivíduos 
e profissionais e nesta terça-
feira realiza uma reunião 
pública para examinar os 
pedidos de isenção de novos 
impostos, enquanto a França 
já é afetada desde outubro - 
como outros países europeus 
- por impostos punitivos de-
cretados por Washington em 
resposta aos subsídios con-
cedidos à Airbus.

Goldman Sachs passa por ajustes
O Goldman Sachs está 

passando por algumas mu-
danças. O banco começa-
rá a relatar detalhes sobre 
seus negócios de varejo pela 
primeira vez e abandonará 
um volátil item de divulga-
ção chamado investimento 
e empréstimo, em resposta 
a pedidos de longa data de 
analistas e investidores, re-
portou nesta terça-feira a 
Reuters.

O Goldman deve apresen-
tar as novas metas e métricas 
no primeiro dia de encontro 
com investidores, em 29 de 
janeiro. Os resultados do 
quarto trimestre devem sair 
em 15 de janeiro.

As mudanças mais re-

centes fazem parte de uma 
revisão estratégica mais am-
pla do presidente-executivo, 
David Solomon, que procura 
construir um negócio maior 
para proteger as receitas de 
oscilações agudas nos mer-
cados financeiros que pres-
sionaram seu braço comer-
cial.

O Goldman apresentou 
uma nova unidade de varejo 
que incluirá seus negócios 
de empréstimos online Mar-
cus, alinhando suas divulga-
ções financeiras com as dos 
concorrentes JPMorgan e 
Citigroup, que se orgulham 
de divisões de varejo muito 
maiores.

Espera-se que a decisão 

do Goldman atenue as pre-
ocupações de investidores e 
analistas que há muito pe-
dem maior transparência em 
todos os principais negócios 
do banco.

O novo segmento de va-
rejo e gestão de fortunas 
inclui taxas de administra-
ção e outras relacionadas à 
gestão de ativos, prestação 
de serviços de consultoria 
em investimentos e inves-
timentos. 

“A nova estrutura de di-
vulgação parece mais cen-
trada em seus diferentes 
segmentos de clientes e deve 
ajudar a aumentar a respon-
sabilidade na execução de 
sua estratégia relativamente 

nova”, disse Jason Goldberg, 
analista do Barclays.

As outras unidades re-
cém-nomeadas são bancos 
de investimento, mercados 
globais - anteriormente co-
nhecidos como negócios 
institucionais de serviços ao 
cliente - e gestão de ativos, 
anteriormente chamada de 
gestão de investimentos.

No início de novembro, a 
Reuters informou que o ban-
co poderia abandonar a meta 
anterior de atingir 5 bilhões 
de dólares em nova receita 
anual até 2020 para se con-
centrar em novas metas, in-
cluindo um amplo índice de 
eficiência e medidas de ren-
tabilidade.

Educação financeira para indígenas da Amazônia
Desta vez o objetivo não 

é apostolar os índios como 
aconteceu na chegada dos 
portugueses no Brasil, mas 
de ensiná-los educação fi-
nanceira. Em encontro reali-
zado, no início de novembro 
de 2019, com sete aldeias in-
dígenas no noroeste do Pará, 
o Superintendente de Prote-
ção e Orientação aos Investi-
dores (SOI) da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
José Alexandre Vasco, apre-
sentou conceitos sobre edu-
cação financeira e mercado 
de capitais. 

Um dos objetivos do 
encontro foi demonstrar 
como esses temas podem 
contribuir para o desenvol-
vimento das comunidades 
daquela região, explicou 
a autarquia acrescentando 
que a meta é a iniciativa co-
meçar este ano e envolver a 
participação de 600 índios 
no projeto piloto. 

Segundo a CVM, a mis-
são exploratória junto a in-
dígenas dos povos Jaroki, 
Arapiun e Tapajó resultou 
na adesão de quatro aldeias a 
um projeto piloto a ser dese-
nhado e implementado pela 
CVM e entidades parceiras, 
com o envolvimento direto 
das comunidades envolvi-
das. “Durante a missão de 
três dias imersos na rotina 

dessas aldeias paraenses, foi 
possível dialogar diretamen-
te com as populações, apri-
morando diagnósticos das 
dificuldades enfrentadas e 
discutindo potenciais solu-
ções”, comentou Vasco.

Segundo o Superinten-
dente, a visita confirmou 
estudos e avaliações preli-
minares de que a educação 
financeira pode fazer uma 
grande diferença para a reali-
dade local, especialmente se 
combinada com ações vol-
tadas ao empreendedorismo 
indígena e que considerem 
o uso de novas tecnologias, 
inclusive financeiras, “para 
entregar impacto social e 
ambiental”.

Projeto piloto 

O projeto é uma iniciativa 
da CVM em que o Laborató-
rio de Inovação Financeira 
(LAB) também está sendo 
envolvido. Em fevereiro, 
será realizada uma nova mis-
são, com a participação de 
outros parceiros, além dos 
parceiros locais, que ajuda-
rão a desenvolver soluções 
educacionais para esses po-
vos indígenas. “O objetivo é 
oferecer um programa com 
visão de empreendedoris-
mo, dentro da vocação de 
cada grupo, para promoção 

de impacto social com com-
promisso de preservação 
ambiental, que também é 
foco das aldeias visitadas. 
O projeto piloto buscará 
aproveitamento das oportu-
nidades com equilíbrio entre 
sustentabilidade financeira e 
ambiental”, informou José 
Alexandre Vasco.

O Superintendente desta-
ca que a atuação educacional 
da CVM já vem desenvol-
vendo projetos específicos 
para grupos em situação 
de potencial vulnerabilida-
de. “Em 2019, a CVM, o 
Banco Mundial e outros 
parceiros concluíram proje-
to educacional para na Vila 
Olímpica da Pavuna, no Rio 
de Janeiro, combinado edu-
cação financeira com com-
petências do século XXI”. 

O desenvolvimento de 
iniciativas de educação fi-
nanceira voltadas a públicos 
vulneráveis alinha-se a reco-
mendações da Rede Interna-
cional de Educação Finan-
ceira da OCDE, organismo 
internacional que instituiu 
com a CVM, em 2016, um 
centro de educação finan-
ceira para a América Latina 
e Caribe, no Rio de Janeiro.

O novo projeto explorará 
ações de educação finan-
ceira e empreendedora com 
impacto social e ambiental, 

alinhando-se aos objetivos 
do LAB. Citando o resultado 
de pesquisas junto a povos 
indígenas apresentadas no 
evento Promovendo o Futu-
ro do Mercado de Capitais 
(anexos abaixo), que ocorreu 
dia 10/12, o superintendente 
destacou que essas, “são re-
alidades que merecem aten-
ção e prioridade. No caso 
dos povos indígenas, as al-
deias precisam lidar com ne-
cessidades potencialmente 
antagônicas, em algumas si-
tuações, se buscarem conci-
liar o desenvolvimento eco-
nômico com a preservação 
da floresta”, disse.

O planejamento realizado 
pela CVM e parceiros prevê 
que os resultados desse proje-
to piloto, incluindo as lições 
apreendidas, serão apresen-
tados na Semana Mundial 
do Investidor (WIW) 2020, 
e pavimentarão o caminho 
para a sua ampliação na re-
gião amazônica. “Após a
disponibilização da meto-
dologia para disseminação, 
o próximo passo será sua 
adaptação para outros públi-
cos da região, como quilom-
bolas, ribeirinhos e famílias 
de agricultores, ajudando a 
promover o desenvolvimen-
to e o crescimento sustentá-
vel dessas populações”, con-
cluiu Vasco. 
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FABÍOLA PORTO PORTELLA - LEILOEIRA PÚBLICA
CPF. Nº 087.605.467-00

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO.  Eu, FABÍOLA 
PORTO PORTELLA, Leiloeira Pública Oficial, comunico ao 
público que, devidamente autorizada pela COMISSÃO DE 
REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AUÁ 
GRUMARI E SERNAMBETIBA, no dia 21/01/2020, c/início às 
12:00 horas, realizarei no escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 – 
Gr. 810 – Castelo, nesta cidade, o 1º Leilão Público, por preço 
não inferior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, 
ou no dia 31/01/2020, no mesmo horário e local, o 2º Leilão 
Público, das frações ideais do terreno e respectivas unidades, do 
Empreendimento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AUÁ GRUMARI 
E SERNAMBETIBA, em construção, na Estrada dos Bandeirantes, 
nº 20.315 - Lote 3 do PA. 31207 – Vargem Grande/RJ., abaixo 
relacionadas -  Tudo nos termos das Notificações Judiciais às 
adquirentes das unidades: SYLVIA NOGUEIRA PACHECO 
(CPF. 128.628.197-00), através de Edital expedido nos autos do 
Processo nº 0037389-42.2018.8.19.0209, ajuizado na 6ª. Vara 
Cível Regional da Barra da Tijuca/RJ., publicado no Jornal Monitor 
Mercantil nas datas de 16/08/2019 e 17,18 e 19/08/2019, e no Diário 
da Justiça Eletrônico/RJ., na data de 09/09/2019; e AURENICE DE 
MELO CARVALHO (CPF. 372.823.447-87), através de Mandado 
expedido nos autos do Processo nº 0274100-07.2018.8.19.0001, 
ajuizado na 5ª. Vara Cível Regional de Campo Grande/RJ., e 
certidão do Sr. Oficial de Justiça datada de 21/08/2019. - Imóvel 
transcrito no Cartório do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., 
sob a matrícula nº 16.428 (R-80 e R-130). – Constam ainda com 
referencia as unidades G608 e S506, Contratos de Construção 
sob Regime de Simples Administração, datados, respectivamente 
de 17/10/2006 e 24/11/2006. - Ficam cientes os interessados na 
aquisição, que no ato da arrematação, adjudicação ou remição, 
serão efetuados os seguintes pagamentos: arrematação à vista, 
acrescida da comissão à Leiloeira de 5%, as despesas efetuadas 
c/os leilões, e honorários advocatícios na base de 10%; ficando 
ainda por conta do arrematante, as despesas com transferência 
(ITBI’s., RGI’s., Escrituras, Certidões, IPTU., e demais impostos 
ou qualquer outra inerente a unidade arrematada). – Ficam por 
este edital intimadas dos Leilões as adquirentes dos imóveis, 
e, também convocados os condôminos a comparecerem à 
Assembleia Geral que se instalará em 1ª. convocação após 15 min. 
do 1º Leilão, e em 2ª. convocação após 15 min. do 2º Leilão, para 
como integrantes do Condomínio, manifestarem seus votos nas 
referidas Assembleias, sobre o exercício do direito de preferência 
garantido ao Condomínio pelo § 3º do Art. 63 da Lei 4.591/64. 
- Ficam cientes de que a decisão dos condôminos presentes à 
Assembleia obrigará a todos os demais, mesmo os ausentes. – 
Adquirentes: 1) SYLVIA NOGUEIRA PACHECO - Imóvel: Unidade 
nº. G608 e sua fração ideal de 0,01292 do terreno – Valor: R$ 
293.987,75; 2) AURENICE DE MELO CARVALHO - Imóvel: 
Unidade nº. S506 e sua fração ideal de 0,01390 do terreno – Valor: 
R$ 156.635,67. - Fica ciente o arrematante que arcará, ainda, 
com o pagamento das cotas vincendas, bem como eventuais 
cotas extras por ventura aprovadas em Assembleia. E, que 
declara integral ciência, e com o que expressamente concorda, 
que, havendo saldo nas contas correntes do condomínio ao final 
da obra, não receberá qualquer quantia na hipótese de haver 
deliberação em assembleia no sentido de distribuir o montante 
existente entre os condôminos adimplentes, razão pela qual sua 
unidade será excluída deste rateio. - RJ, 19/12/2019. (as.) Fabiola 
Porto Portella - Leiloeira Pública. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - DATA BASE MARÇO/2020
Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Empresas Transportado-
ras de Valores, Carro Forte, Escolta Armada de Belford Roxo e outros 
Municípios do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
10.647.173/0001-50, Reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go em 12/08/2009. Nos termos dos Estatutos, estamos convocando a ca-
tegoria dos Empregados em Empresas de Escolta Armada no Município 
de Belford Roxo e demais municípios do Estado do Rio de Janeiro, exceto 
os Municípios do Rio de Janeiro; Niterói; São Gonçalo; Itaboraí; Tanguá; 
Rio Bonito; Maricá; Duque de Caxias; Angra dos Reis; Rio Claro; Parati; 
Mangaratiba; Petrópolis; Teresópolis; Paraíba do Sul; Três Rios; Areal; 
Sapucaia; Comendador Levy Gasparian e São José do Vale do Rio Preto, 
para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 9h em primei-
ra convocação e 10h em segunda e última convocação, com qualquer 
número de participantes, no dia e local a seguir: 18 de janeiro de 2020, 
Sábado, na sede do Sindicato na Rua João Fernandes Neto, 1.004, casa 
02, Centro, Belford Roxo/RJ; a fim de discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação da Pauta de Negociação Coletiva 
(Data-Base Março/2020); b) Autorização para a Diretoria fazer Acordo e 
Instaurar Dissídio; c) Autorização dos empregados para desconto de Con-
tribuição Negocial e Confederativa em favor do Sindicato; d) Assuntos 
Gerais. Belford Roxo, RJ, 06 de janeiro de 2020. 

Antônio Carlos Alves Filho - Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Produtores Rurais 
LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em 
conformidade com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados 
para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no 
dia 25/01/2020, em sua Sede na Rua Ibiracoá, 200 – Colégio – Rio de 
Janeiro/RJ, às 14:00 horas em primeira convocação, com 2/3 do mínimo 
de sócios, as 15:00 horas, em segunda convocação, com o mínimo de 
metade mais 01, dos cooperados e às 16:00 horas, em terceira e última 
convocação, com o mínimo de 10 sócios, para tratar das seguintes Ordem 
do Dia: I – Entrada e Saída de Sócios II – Assuntos Gerais. Para os 
efeitos legais e estatutários, declara-se que, nesta data, é de 114 (Cento 
e quatorze), o quantitativo de  Associados da Cooperativa, Rio de Janeiro, 
RJ, 07 de janeiro de 2020.

Maria do Socorro da Silva Ferreira 
Presidente

LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA - LTTE, CNPJ
14.395.590/0001-03. Concessão de Licença. Torna público o recebimento 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis - IBAMA, em 09/09/2019, da Licença de Instalação nº 1311/2019 para 
Linha de Transmissão em 345 kV, circuito duplo, com 11,3 Km entre o ponto 
de seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Jacarepaguá C2 e a Subes-
tação Nova Iguaçu, setor 345 kV, com validade por 2 anos.

Evandro Cavalcanti - Diretor Técnico.

Caderneta de poupança 
ficou ainda pior em 2019
Captação líquida 
caiu 65,2% no  
ano passado

Com os rendimentos com-
prometidos por causa da que-
da dos juros, o rendimento 
da caderneta de poupança há 
muito tempo só vem piorando. 
Com isso, o interesse nessa 
forma de aplicação diminuiu 
em 2019. Em termos quan-
titativos, no ano passado, os 
investidores depositaram R$ 
13,23 bilhões a mais do que 
sacaram na aplicação, infor-
mou nesta terça-feira o Banco 
Central. Mas isso representa 
queda de 65,2% em relação 
à captação líquida (depósitos 
menos retiradas) de R$ 38,26 
bilhões registrada em 2018.

De janeiro a dezembro 
de 2019, a aplicação rendeu 
4,26%, segundo o Banco
Central. Caso a inflação em 
2019 feche em 4,13%, con-
forme as previsões do Bo-
letim Focus, pesquisa com 
instituições financeiras di-
vulgada toda semana pelo 
BC, a poupança terá rendido 
apenas um pouco mais que 
a inflação no ano passado, 
destacou a agência Brasil.

Para 2020, o Boletim Fo-
cus prevê inflação oficial 
pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
de 3,6%. Com a atual fórmu-
la de rendimento, a poupança 
renderá 3,15% no próximo 
ano, caso a Selic permaneça 
em 4,5% ao longo de todo 
este ano.

Segundo o BC, a maior 
parte da captação líquida 

ocorreu em dezembro. No 
mês passado, os investido-
res depositaram na caderneta 
R$ 17,21 bilhões a mais do 
que retiraram, compensando 
a retirada líquida em outros 
meses. Esse foi o melhor 
resultado para meses de de-
zembro desde 2017, quando 
a poupança tinha registrado 
captação líquida de R$ 19,37 
bilhões. Por causa do paga-
mento do décimo terceiro, o 
último mês do ano tradicio-
nalmente registra depósitos 
elevados na poupança.

Até 2014, os brasileiros 
depositavam mais do que 
retiravam da poupança. Na-
quele ano, as captações lí-
quidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 

para cobrir dívidas, em um 
cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 
foram sacados da poupança, 
a maior retirada líquida da 
história. Em 2016, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 40,7 bilhões. A tendência 
inverteu-se em 2017, quando 
as captações excederam as re-
tiradas em R$ 17,12 bilhões, e 
em 2018 – captação líquida de 
R$ 38,26 bilhões.

Com rendimento de 70% 
da Taxa Selic (juros básicos 
da economia), a poupan-
ça atraiu recursos em de-
zembro apesar de se tornar 
menos atrativa porque os 
juros básicos estão no me-
nor nível da história. Com 
a Selic em 4,5% ao ano, o 
investimento está cada vez 
rendendo menos.

BNDES concede 
financiamento de  
R$ 2 bilhões à Comgás

A Companhia de Gás de 
São Paulo, Comgás, conse-
guiu financiamento de R$ 2 
bilhões do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) para 
expandir sua rede de gás na-
tural. Segundo comunicado 
do banco nesta terça-feira, 
os recursos vão apoiar até 
2021 o plano de investimen-
tos da empresa do grupo Co-
san, que prevê aportes de R$ 
2.937 bilhões no período. 

Os recursos do BN-
DES correspondem a 68% 
do total que será desem-
bolsado pela empresa.
As ações preferenciais da 
Comgás operavam em alta 
de 7,5%, a R$156,95, por 
volta das 16h desta terça-
feira, enquanto o Ibovespa 
operava perto de uma es-
tabilidade. Na máxima da 
sessão, o papel da empresa 
atingiu R$ 160.

Novas redes

O BNDES informou que 
serão construídos cerca 
de 1.000 km de rede e co-
nectados cerca de 100 mil 
clientes a cada ano em di-
versos municípios da área 
de concessão da Comgás. 
Além disso, o uso de gás 
natural poderá substituir 
outras fontes de combustí-
veis mais poluentes. 

“A execução do projeto 
visa garantir a segurança 
do atendimento de todos os 
clientes existentes, sejam 
eles industriais, comer-
ciais, residenciais ou pos-

tos de GNV. Busca também 
ampliar a malha de gás na-
tural de São Paulo, princi-
palmente no segmento resi-
dencial”, informou o banco 
em nota.

A operação irá apoiar até 
2021 o Plano de Investimen-
tos da empresa na distribui-
ção de gás natural, que se es-
tende até 2024, previamente 
aprovado pela Agência Re-
guladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São 
Paulo (Arsesp).

Rede de distribuição

A Comgás distribui gás 
natural canalizado aos 
mercados residencial, co-
mercial, industrial, veicu-
lar, de co-geração e ter-
mogeração em sua área 
de concessão, que inclui 
as regiões metropolitanas 
de São Paulo e Campinas, 
além do Vale do Paraíba 
e da Baixada Santista. A 
companhia atende a cerca 
de 400 mil consumidores.

Boa parte do gás distri-
buído pela Comgás – hoje, 
cerca de 60% – provém da 
Bolívia, trazida pelo ga-
soduto Bolívia–Brasil. No 
entanto, nos últimos anos, 
diversas reservas foram des-
cobertas no território brasi-
leiro, sobretudo nas Bacias 
de Campos (RJ), de Santos 
(SP) e do Espírito Santo. Es-
pera-se que estas jazidas em 
conjunto com as descobertas 
do pré-sal comecem a operar 
efetivamente nos próximos 5 
a 7 anos.

Preço do petróleo cai 
após alcançar US$ 70 

Ao contrário dos últimos 
dias, os contratos futuros de 
petróleo recuaram nesta ter-
ça-feira, após terem alcan-
çado o patamar de US$ 70 
na segunda-feira, à medida 
que os investidores reconsi-
deravam a probabilidade de 
impactos imediatos sobre a 
oferta no Oriente Médio em 
meio à tensão entre Estados 
Unidos e Irã.

O petróleo Brent, princi-
pal referência internacional, 
recuou 0,64 dólar, ou 0,93%, 
a US$ 68,27 por barril. O 
petróleo dos Estados Unidos 
caiu 0,57 dólar, ou 0,9%, a 
US$ 62,70 por barril, se-
gundo a Reuters. Os preços 
subiram nas duas sessões an-
teriores, com o Brent alcan-
çando seu maior nível desde 
setembro e o petróleo dos 
EUA subindo para seu pata-
mar mais forte desde abril.

Na véspera, o barril de 
Brent fechou em alta de 

0,45%, a US$ 68,91, após 
ter chegado a tocar US$ 70,74, 
na segunda sessão seguida de 
avanço no preço da commodi-
ty. Já o barril dos EUA fechou 
a US$ 63,27, após bater US$ 
64,72 na sessão.

Os preços haviam saltado 
mais de 3% na sexta-feira, 
depois que um ataque aéreo 
dos EUA no Iraque matou o 
comandante militar iraniano 
Qassem Soleimani, aumen-
tando as preocupações sobre 
uma escalada nos conflitos 
no Oriente Médio e o possível 
impacto das tensões sobre o 
fornecimento de petróleo.

“Os mercados de petróleo 
estão percebendo que provavel-
mente não veremos uma guerra 
total no Oriente Médio e que é 
necessária paciência para espe-
rar a resposta do Irã ao assas-
sinato de seu poderoso general 
militar”, avaliou Edward Moya, 
analista de mercado financeiro 
da corretora Oanda.

ANP debate 
descomissionamento 

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) reali-
za nesta quarta-feira, às 10h, 
audiência pública relativa à 
proposta de regulamentação 
sobre descomissionamento 
de instalações de exploração 
e produção e alienação e re-
versão de bens. A audiência 
será no escritório central da 
ANP, no Rio de Janeiro.

O tema passou por consulta 
pública de 45 dias. As contribui-
ções recebidas na consulta e as 
informações sobre a audiência 
podem ser consultadas na pá-
gina Consulta e Audiência Pú-
blicas nº 24/2019 (http://www.
anp.gov.br/consultas-audien-
cias-publicas/concluidas/5470-
consulta-e-audiencia-publicas-
n-24-2019).

O descomissionamento 
ocorre quando não há mais in-
teresse econômico da empresa 
operadora na atividade ou ao 

final de vida útil das instala-
ções de produção e não está 
necessariamente associado à 
devolução de áreas.

A iniciativa prevê a revi-
são das Resoluções ANP nº 
27/2006, 28/2006 e 25/2014, 
com o objetivo de adequar 
seus conteúdos aos mais re-
centes avanços técnicos da 
indústria em relação ao tema e 
de estabelecer objetivamente 
o conjunto de informações e 
documentos a serem submeti-
dos pelas empresas concessio-
nárias à ANP. Também inclui 
os critérios de decisão a serem 
considerados na discussão so-
bre a remoção de instalações. 
A proposta de resolução é 
resultado de um esforço con-
junto entre a ANP, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renová-
veis (IBAMA) e a Marinha do 
Brasil (MB).

Serão construídos cerca de 1.000 km de rede




