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Fuga de dólares é a maior
da história do Brasil

Fabio Pozzebom / ABr

‘Credibilidade’ do
governo não impediu
fluxo financeiro
negativo de US$ 62 bi

Nunca na história do país. Assim
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva se referiu, algumas vezes, a
feitos de seu governo, como a queda na pobreza. A equipe econômica
do Governo Bolsonaro pode pedir
emprestada a frase, mas o sentido é
negativo: a saída de dólares da economia brasileira superou o ingresso
em US$ 44,77 bilhões em 2019.
Essa é a maior retirada líquida de
divisas desde o início da série histórica, há 37 anos, em 1982. O recorde anterior tinha sido registrado
em 1999, quando o fluxo cambial –
diferença entre as entradas e saídas
de dólares – ficou negativo em US$
16,18 bilhões.
Naquele ano, a política de estimular o déficit externo implantada pelo
então presidente do Banco Central,
Gustavo Franco, quebrou o Brasil. A
cotação do dólar dobrou e o país foi
obrigado a recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI).
O fluxo cambial é composto de

Guedes repete a receita de Gustavo Franco, que quebrou o país
duas partes: o fluxo comercial, que
mede o fechamento de câmbio para
exportações e importações, e o fluxo
financeiro, que mede investimentos
em empresas, empréstimos e transações no mercado financeiro. Os da-

dos do Banco Central mostram que,
no ano passado, a fuga de dólares
ocorreu no canal financeiro.
O fluxo comercial ficou positivo
em US$ 17,47 bilhões. O financeiro, no entanto, registrou saída líqui-

Agenersa cobra explicações da
Cedae sobre alterações na água
A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa)
informou, nesta quarta-feira, que
abriu processo regulatório para
tratar dos procedimentos realizados pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae) para “o
correto e eficaz” restabelecimento
do abastecimento de água na região metropolitana.
Depois da reclamação de moradores de 11 bairros da cidade do
Rio de Janeiro sobre o recebimento
de água com cheiro forte e coloração turva, a Cedae disse na terçafeira à noite que as alterações não
oferecem risco à população.
A agência reguladora pediu que
a Cedae preste esclarecimentos em
cinco dias sobre as inspeções feitas
nos bairros de Paciência, Campo
Grande, Santa Cruz, Olaria, Braz

de Pina e Ramos, acerca das reclamações dos usuários quanto à qualidade da água distribuída.
A Agenersa também pediu à Cedae que informe sobre o certificado das inspeções realizadas pelos
técnicos sobre a higienização dos
reservatórios e cisternas em geral,
bem como a periodicidade do devido monitoramento além do prazo
para restabelecer o abastecimento
sem as alterações encontradas.
“Caso a companhia não se manifeste ou seja comprovada falha nos
seus procedimentos que comprometa a qualidade da água fornecida e coloque em risco a saúde dos
usuários, a Cedae pode ser penalizada”, acrescentou a Agenersa.
Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e
Meio Ambiente do Rio de Janeiro (Sintsama-RJ), denuncia que

a Cedae vem passando por um
processo de tentativa de desmonte, preparando-a para ser privatizada pelo atual governo. “Ainda
no ano passado, a Companhia
demitiu mais de 70 engenheiros
experientes. Além disso, a falta de concurso público tem feito
com que a empresa diminua seu
corpo de funcionários e muitos
técnicos qualificados deixaram a
empresa através do Programa de
Demissão Voluntária (PDV). Esse
processo de desmonte também é
responsável pela demora na solução de muitos problemas, como
os constantes rompimentos de
tubulações. A consequência disso
é a dificuldade no atendimento e
melhoria do serviço prestado para
a população”, diz o comunicado,
assinado pelo presidente do sindicato, Humberto Lemos.

Idec recorre da manutenção de subsídios
a outros setores nas contas de luz

No último dia 2, o Idec – ONG
de Defesa do Consumidor –, apresentou recurso no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo que o
órgão retome sua decisão inicial e
determine que a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) exclua
os consumidores de energia elétrica
de custear subsídios estranhos à política tarifária do setor.
Em 2017, o TCU iniciou um processo de auditoria da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e

constatou várias ilegalidades e inconstitucionalidades. A CDE é um
encargo embutido na conta de luz
de todos os consumidores e representa mais de 12% da tarifa paga.
Seu objetivo é incentivar políticas
no setor elétrico, beneficiando alguns segmentos empresariais e da
população por meio da redução do
preço da energia.
Na ocasião, o órgão identificou,
entre outras coisas, que estão sendo beneficiadas categorias que não

têm qualquer relação com o setor
de energia elétrica, como “rural”,
“irrigação e aquicultura” e “água,
esgoto e saneamento”. A partir daí
determinou para a Aneel e para os
ministérios da Economia e de Minas e Energia que procedessem a
retirada desses itens da conta já a
partir de 2020.
Porém, a Agência e o Ministério de Minas e Energia recorreram,
alegando que haveria reação dos
segmentos prejudicados.

da de US$ 62,24 bilhões. Apenas
na bolsa de valores, a retirada por
investidores estrangeiros chegou a
US$ 44,5 bilhões no ano passado, a
maior desde o início da série história da B3, em 2004.

Trump modera
tom bélico e
ameaça Irã com
sanções econômicas
No primeiro pronunciamento
após ataque dos Estados Unidos
que resultou no assassinato do general iraniano Qassem Soleimani e
que levantou o risco de um conflito
internacional, o presidente Donald
Trump anunciou nesta quarta-feira
que irá impor novas sanções contra
o Irã e afirmou que os norte-americanos “querem paz”.
“Ao remover Soleimani, nós
mandamos uma mensagem poderosa aos terroristas. Vocês não vão
ameaçar as vidas de nosso povo.
Nós continuamos a avaliar respostas, mas vamos estabelecer também
novas sanções. Essas sanções poderosas vão permanecer até que o Irã
mude o seu comportamento”, disse
Trump.
O presidente norte-americano
abriu a coletiva realizada na Casa
Branca afirmando que, enquanto
for presidente dos EUA, não permitirá o “Irã ter uma arma nuclear”.
Trump disse ainda que os dias de
tentativa de desestabilização do Irã
no Oriente Médio acabaram e que
os “EUA não permitirão mais ameaças ao mundo civilizado”.
A expectativa pelo discurso de
Trump era grande, uma vez que
ocorreu um dia após o Irã bombardear duas bases dos EUA no Iraque.
Trump não mencionou explicitamente novos ataques ao Irã, mas
manteve a ameaça de novas retaliações e cobrou o abandono do programa nuclear pelo país rival.

Tsunami na dívida
dos países emergentes
Houve quatro ondas de acumulação de dívida nos últimos 50 anos.
A última onda, que começou em
2010, testemunhou o mais rápido,
mais amplo e maior aumento de
dívida de todas as anteriores, assinala o Banco Mundial. “Embora os
níveis atuais baixos dos juros atenuem alguns dos riscos associados
à dívida alta, as ondas anteriores de
acúmulo abrangente de dívida terminaram em crises financeiras generalizadas”, alerta o Banco.
“As baixas taxas de juros globais
fornecem apenas uma proteção precária contra crises financeiras”, disse
Ayhan Kose, funcionário do Banco
Mundial. A dívida total da economia
dos países emergentes e em desenvolvimento atingiu quase 170% do
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PIB em 2018, ou US$ 55 trilhões,
um aumento de 54 pontos percentuais em relação ao PIB desde 2010.
A China representou a maior
parte do aumento – em parte devido
ao tamanho de sua economia – mas
o crescimento foi amplo e incluiu
outras grandes economias emergentes, como o Brasil. Em cerca de
80% das economias emergentes e
em desenvolvimento, a dívida total
foi maior em 2018 do que em 2010.
Diferentemente de outras ocasiões, a dívida não cresceu em uma
região isolada, como a crise latinoamericana da década de 80 do século passado. Além disso, houve
aumento tanto no débito público
quanto no privado, embora em ritmo maior neste último.
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Telefonia 5G: os EUA, potência informacional hegemônica
Atualmente, existe uma potência
informacional hegemônica: os Estados Unidos. Alavancado pela corrida tecnológica espacial da Guerra
Fria, o modelo norte-americano de
gestão adotado para a criação da
internet e do polo empresarial no
Vale do Silício foi o de cluster produtivo.
Nesse modelo, o Departamento
de Defesa norte-americano (DoD)
estabelecia metas e fornecia financiamento para que uma gama
de empresas competisse entre si.
Na medida em que um projeto era
escolhido, parte das empresas perdedoras passava a atuar cooperativamente, fornecendo peças e componentes complexos para a firma
vitoriosa.
Como resultante dessa mecânica, diversas tecnologias são propostas, potencializando a inovação,
e quando a mais adequada é escolhida pelo Estado, sua base produtiva é compartilhada entre as demais
organizações, gerando capacidade
produtiva redundante.
Para além de deter as principais
empresas de redes sociais e demais
aplicativos para internet, a topologia física da rede é quase inteiramente de propriedade dos EUA, o
que torna disponível grande parcela do fluxo de dados da rede e seu
conteúdo.
Cabe observar que as Forças
Armadas do país, bem como seus
serviços de inteligência, possuem
desde muito tempo um arcabouço
doutrinário para o uso dos meios
digitais como ambiente de conflito.
Um dos exemplos é o da doutrina
de Information Operations, que
integra disciplinas de cunho informacional com o fito de derrotar um
adversário, seja este um indivíduo,
Estado ou população.
Como benefício adicional, os
EUA lideram múltiplas alianças
globais de agências de espionagem
de sinais. Conformado entre 1946 e
1948, o grupo mais exclusivo e antigo, e com mais compartilhamento
de informações, é o mencionado no
artigo anterior 5 Olhos (Five Eyes),
composto por países anglo-saxões
– Grã-Bretanha, Estados Unidos,
Canadá, Austrália e Nova Zelândia.
Para além dos membros plenos,
essa aliança conta ainda com a participação das agências de sinais de
países terceiros, que seriam Alemanha, Japão, Noruega, Dinamarca,
Itália, Irlanda, Coreia do Sul, Filipinas e Turquia.
Outras duas alianças internacionais são os denominados Sigint
Seniors Europa e Sigint Seniors
Pacifico. Ambos são liderados tam-

bém pela NSA norte-americana e
possuem 17 nações participantes
ao todo. Compõem o Sigint Europa
todas as agências de sinais dos Five
Eyes, mais suas contrapartes da
Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega,
Espanha e Suécia.
Por sua vez, o Sigint Pacífico
tem origem mais recente, em 2005,
e possui como membros igualmente os Five Eyes, bem como Coreia
do Sul, Singapura, Tailândia e,
mais recentemente, em 2013, França e Índia.

Iniciativas bilionárias como a
Rota da Seda Digital objetivam
construir uma infraestrutura tecno
informacional alternativa para a
rede mundial sob liderança chinesa. Para além disso, uma das principais esferas de disputa envolve,
justamente, o controle da internet
móvel, o que se traduz na disputa
pela hegemonia tecnológica das redes 5G.

Em que pese a hegemonia norteamericana e de seus aliados sobre
o campo informacional com amplo
domínio das camadas centrais que
compõem a Internet, computadores, softwares e telefonia, essa liderança não é mais incontestável.
Potências como China e Rússia, secundadas por Irã e Coreia do Norte, vêm atuando abertamente para
minar a hegemonia dos EUA com
o emprego de operações de informação.
Todas essas nações têm igualmente como marco comum a atuação também defensiva, com o
desenvolvimento de camadas de
segurança separando seu ambiente
de rede doméstico do restante da
internet.
A título de exemplo, o caso da
Rússia é emblemático. Não somente desenvolve medidas defensivas
clássicas, como também está estabelecendo uma internet autônoma e
um sistema de registros de domínio
de rede próprio, que poderia substituir rapidamente o atual, cuja maior
parte da estrutura está em território
norte-americano.
Ou seja, caso os EUA removam
os endereços de sites e serviços
russos da rede mundial sob seu
controle, estes rapidamente começariam a operar com sua própria
rede nacional, minimizando o caos
que poderia ser resultante de uma
medida desta magnitude.
Aqui vale mencionar que não
se investem recursos desse vulto
em um projeto como este sem que
exista uma leitura sombria sobre a
evolução dos conflitos cibernéticos
em médio prazo. Herdeira das capacidades militares soviéticas, mas
frágil economicamente, a principal
política russa tem sido a de usar o
ambiente informacional como meio
de coleta de informações (espionagem) e também como instrumento
para sabotagens e operações psico-

lógicas em eventos como a guerra
com a Geórgia (2008), o conflito da
Ucrânia (2014–2020) ou mesmo as
eleições presidenciais norte-americanas (2016).
A dimensão do poder informacional para os russos ainda é disputada primariamente na esfera das
medidas militares e políticas, influindo ou sabotando adversários,
o que receberia a denominação
doutrinária por parte de seus adversários de Guerra Híbrida. Como
deficiência chave ainda teriam pouco controle do conjunto da rede ou
dos aplicativos empregados nesta,
uma vez que estão longe de ter uma
economia forte para se tornarem
um competidor tecnológico de primeira grandeza.
Paralelamente, a China se diferencia da Rússia e das demais potências de médio e pequeno porte
acima citadas quanto à dimensão
do desafio à potência dominante,
bem como pelas armas empregadas.
Ainda no início da década de 90 do
século passado, impactados ante a
superioridade norte-americana durante a Guerra do Golfo, o Estado
adotou o conceito de Guerra Irrestrita como estratégia de disputa.
Sob este olhar, os chineses consideraram a tecnologia da informação como profundamente revolucionária por permear todas as
demais tecnologias. Segundo sua
leitura, essa ampla proliferação informacional teria a capacidade de
modificar as relações sociais, alterando a dimensão em que são travados os conflitos humanos. Para
os estrategistas chineses, “esse tipo
de guerra significa que todos os
meios estarão prontos, que a informação será onipresente e o campo
de batalha estará em todo lugar”
(Qiao Liang; Wang Xiangsui. Unrestricted Warfare. p.12).
Seguindo essa lógica a China
utilizou a década de 90 e início do
novo milênio para tomar medidas
defensivas, como o Projeto Escudo
Dourado, ao mesmo tempo em que
explorava os pontos de fragilidade
dos EUA conjugando ações econômicas, informacionais, sabotagens
tecnológicas e espionagem de patentes e segredos comerciais em ampla escala, a serviço da construção
de uma poderosa economia, sobretudo no segmento de comunicações
e de tecnologia da informação.
Uma vez bem-sucedidos, já
como segunda economia do mundo, os chineses entraram em uma
etapa de disputa aberta em diversas esferas para com a hegemonia
norte-americana, transformando-se
em potência desafiante.

Outro dado animador é que o
consumo aparente de máquinas no
Brasil disparou 33,7% na mesma
comparação, para cerca de R$ 14
bilhões. No ano, o indicador acumula crescimento de 15,9%, atingindo R$ 107,24 bilhões.
A reforma da Previdência é outro fator que renova o ânimo, as
propostas de desburocratização da
economia e o próprio progresso
na articulação política e econômica com o governo são fatores que
também colaboram para a melhoria do ambiente de negócios do
país como um todo, gerando perspectivas ainda mais promissoras.
Como resultado dessa inter-

locução com o governo, temos o
lançamento do Programa de Melhoria Contínua da Competitividade, através de um trabalho que foi
feito em uma parceria inédita da
Abimaq com a Sepec – Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e outras entidades
da indústria.
Após a realização contínua de
estudos e trabalhos para detecção
e levantamento do Custo Brasil,
dentro do âmbito do nosso setor,
conseguimos sensibilizar o governo e várias entidades de classe a
ampliar o estudo para todo o país,
e o resultado foi o lançamento de

um programa baseado em trabalho contratado por Entidades da
Coalizão Indústria junto à BCG
– Boston Consulting Group, com
participação da Abimaq, com o
objetivo de combater e reduzir
o Custo Brasil, executando uma
nova metodologia de análise e governança para analisar e priorizar
propostas com maiores chances de
melhorar o ambiente de negócios e
a competitividade brasileira.
Além desses fatores temos índices que indicam que o consumo
das famílias está aumentando, o
que deve gerar aumento no mercado interno. A segurança jurídica e
outros fatores desencadeadores de

China e Rússia:
potências desafiantes

Balanço de poder
Desta forma, como é possível
perceber, atualmente existe uma
guerra de baixa a média intensidade baseada na internet e suas múltiplas camadas de informações. Esse
conflito aparentemente se daria pelo
controle da rede mundial de informações, com a última rodada sendo
a rede 5G, mas seu pano de fundo
real é o balanço mundial de poder.
O domínio das comunicações
globais é um passo fundamental
para a hegemonia mundial, seja sua
manutenção ou conquista. A primazia na dimensão de poder informacional se traduz na possibilidade
de dominar outros povos e nações
sem ter que fazer uso de armas e
exércitos.
Desta forma, tanto a potência
norte-americana e aliados, quanto os
seus adversários tentam atacar o terreno inimigo e negar o acesso deste
ao seu. Embora a China tenha feito
grandes progressos tecnológicos na
última década, este conflito atual se
desenvolve sobre uma arquitetura
tecno informacional cuja centralidade existe quase inteiramente sob o
domínio dos EUA e aliados, vez que
foi originalmente erigida por estes.
Os últimos lances envolvem as
medidas do Governo dos EUA para
limitar ou impedir a expansão das
empresas chinesas com restrições e
sanções econômicas. A China, por
sua vez, oferece vultosas quantias
para financiamento e a tecnologia
mais avançada até o momento.
Imprensados entre ameaças e
ofertas, o processo decisório de
nações sem tradição de grande participação nas operações de espionagem e sabotagem das potências
tradicionais e seus aliados tende a
valorar os motivos errados de escolha. Conforme será analisado a
seguir, financiamentos ou sanções
são questões pontuais perto do real
significado do que está realmente
em disputa.
O que está em jogo
Com o advento da profunda
mudança de paradigma envolvi-

da na implantação das redes 5G, a
arquitetura global de informações
poderá ser profundamente alterada.
Também será aprofundado ainda
mais o impacto que as redes de comunicação terão no cotidiano das
pessoas.
Em um curto prazo será modificada a Banda Larga Móvel Melhorada (Enhanced Mobile Broadband – eMBB). Apoiando-se sobre
as redes 3 e 4G, no eMBB estarão
aglutinados os serviços que exigem maior velocidade de banda,
potencializando downloads e transmissão de imagens em tempo real.
Filmes poderão ser baixados em
segundos, e as videochamadas serão a nova forma de se comunicar.
Nessa faceta também será ampliada exponencialmente a área de cobertura, com um aumento expressivo do número de transmissores e
receptores utilizados.
Em médio e longo prazo entrará em cena outra parte da rede – as
Comunicações Ultra Confiáveis e
de Baixa Latência (Ultra-reliable
Low-latency Communications –
uRLLC). Essa faceta será voltada
para aplicações como veículos autônomos, fábricas automatizadas,
agricultura ou cidades inteligentes
e exigirá a quase total ausência de
interrupções nas comunicações.
Serão serviços de missão crítica,
tal como o suporte a um veículo
autônomo trafegando por uma rodovia, em que uma desconexão significaria um acidente. Essa parte da
rede exigirá uma enorme quantia
de investimentos para capilarizar
sua presença em cidades, rodovias,
portos, bem como para instalar bilhões de novos receptores.
Outro segmento será o da Internet das Coisas Massiva (Massive
Machine-to-machine Communications – mMTC). Voltado para
os equipamentos, permitirá que as
“coisas” se comuniquem entre si,
o que também demandará a aquisição de bilhões de equipamentos
que permitam esse serviço.
O grau de automação daí derivado é quase inimaginável sob o
paradigma atual, mas alterará profundamente a existência humana,
em aspectos como automação de
edifícios, logística, saúde, segurança pública, serviços de monitoramento ambiental, serviços utilitários, monitoramento de usinas e
distribuição de energia elétrica.

q Vladimir de Paula Brito
Doutor em Ciência da Informação, é
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Segunda parte do artigo, cuja
publicação foi iniciada na terça-feira.

2020 promete
Chegamos ao final de 2019 com
expectativas muito animadoras
para o nosso setor. Vivemos níveis
históricos da Taxa Selic, uma inflação controlada e um câmbio industrializante, que nos oferece novas possibilidades de crescimento.
De outro lado, a carteira de pedidos do setor de máquinas e equipamentos subiu 2,3% em outubro sobre o mesmo mês do ano passado e
14,1% ante setembro, sinalizando
uma melhora nas encomendas de
bens não seriados, voltados para
grandes projetos e que costumam
carregar margem melhor de lucro,
principalmente para os setores de
celulose e mineração.
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um crescimento econômico sustentável nos fazem acreditar que
os investimentos podem retornar,
especialmente em infraestrutura,
gerando um novo ciclo desenvolvimentista.
Portanto, acreditamos que 2020
será um ano de grandes transformações para o país como um todo
e para o nosso setor em particular.
Que venha com todas as expectativas de crescimento e desenvolvimento que desejamos.
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Bolso vazio no começo de ano
Só um em 10 tem
renda suficiente
para despesas

Irã ganha, Trump ganha,
Estados Unidos perdem
Pelo desenrolar dos acontecimentos nesta quarta-feira,
o conflito entre Estados Unidos e Irã parece confirmar
a análise feita pelo MONITOR MERCANTIL no dia
seguinte ao assassinato do general Qasem Soleimani:
“Uma guerra que ninguém quer”.
Ainda há muitas questões sobre as ações dos países
envolvidos, direta ou indiretamente, mas, como assinalou Pedro Augusto Pinho, colaborador do MM, o
conflito parece ter sido feito sob encomenda. Trump sai
fortalecido internamente, em ano de eleição, pois respondeu ao empastelamento da Embaixada no Iraque, matou
um dos mais importantes membros do governo iraniano
e não perdeu nenhum homem.
O Irã lamenta a perda de seu mais importante estrategista, mas o governo, que enfrentava questionamentos
internos, com grandes manifestações, une o país, sufoca
a oposição e se gaba de ter acertado com mísseis (poucos
e que não atingiram ninguém) duas bases norte-americanas. De quebra, reforça o papel de líder na região.
Este fator demonstra que, se o conflito favoreceu
Trump no curto prazo, prejudicou os Estados Unidos,
que vê o ressurgimento do nacionalismo no Iraque e o
aumento da influência iraniana. O presidente topetudo
pode comemorar, mas os EUA saem da disputa pior do
que entraram.

Risco
Francisco Galiza, consultor da Rating de Seguros, lista duas medidas provisórias e uma regulamentação que
devem chamar a atenção do setor em 2020:
1) A MP 905 (apelidada de Programa Verde e Amarelo), que desregulamentou a profissão do corretor de
seguros. Os sindicatos da categoria consideram a mudança inconstitucional. Em paralelo, muitas seguradoras
declararam, em diversos vídeos, apoio ao corretor de seguros como figura essencial do mercado brasileiro.
2) Na mesma MP 905, os corretores de seguros foram
excluídos da supervisão da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Com isso, os corretores de seguros
passariam agora a se autorregular.
3) A MP 904, que extinguiu o seguro obrigatório de
automóvel (Dpvat). Mas, logo em seguida, o STF reagiu,
impedindo tal extinção, assim como a redução excessiva
do valor do prêmio, uma forma de burlar a decisão que
manteve o seguro obrigatório.
4) Em dezembro, a Susep abriu consulta pública para
discutir a segmentação do mercado. A ideia é que haja
uma segmentação das seguradoras, de acordo com o
porte e o perfil de risco. No ano passado, inúmeras vezes,
a Susep declarou que a concentração do setor de seguros é elevada. Assim, na prática, o objetivo dessa consulta pública é que, com isso, haja uma diminuição nas
barreiras à entrada de novas companhas, aumentando a
competição.

Olha o carnê de volta
Se, por um lado, os níveis elevados de inadimplência e
endividamento estão reduzindo as possibilidades de uso
dos cartões, por outro a inteligência artificial (IA) está ajudando a aprimorar o nível das análises de crédito. Isto, somado à maior liquidez do mercado, aponta o bom e velho
carnê como alternativa segura de estimular às vendas.
A solução de IA Neurolake, desenvolvida pela Neurotech, promete aumento nas margens dos clientes varejistas em até 20%. “A inovação tecnológica na gestão
de crédito proporcionou maior segurança e prevenção
de inadimplência, viabilizando a inclusão do sistema de
carnê como meio de pagamento alternativo e possibilitando estender as vendas”, diz Breno Costa, diretor da
Neurotech.

Arminha
Dizia Mario Henrique Simonsen: inflação aleija, mas
câmbio mata.

Rápidas
O Hospital Unimed Volta Redonda foi recertificado na
Acreditação ONA Nível 3 – categoria máxima concedida
pela Organização Nacional de Acreditação *** Interessados em trilhas e ecoturismo poderão conhecer a Pedra do
Pontal (Recreio, RJ) com a Rio Ecoesporte nos sábados
de janeiro. Informações: (21) 99742-9191 *** O Passeio
Shopping apresenta neste sábado a peça infantil Nossa
Escola é Um Musical, às 14h *** Também no sábado, o
Carioca Shopping realizará a primeira edição de 2020 de
sua Campanha de Adoção de Animais do Projeto Entre
Pegadas *** A partir desta quinta-feira, estarão abertas
as inscrições para a 19ª Temporada das Férias Científicas
do Instituto Vital Brazil, que faz a divulgação científica
para o público infantil. Serão duas turmas: de 20 e 24 e
de 27 a 31 de janeiro, das 13h30 às 16h30. São 20 vagas
para cada turma, para crianças de 8 a 10 anos. Inscrições
somente no local, em Niterói.

Levantamento realizado
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) mostra que apenas
11% dos consumidores
brasileiros têm condições
de pagar as despesas sazonais deste período, como
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores
(IPVA) e material escolar,
com os próprios rendimentos, sem que seja necessário fazer uma economia ou
reserva financeira ao longo
do ano.
A pesquisa ainda mostra
que 22% dos entrevistados
não fizeram qualquer planejamento para pagar esses
compromissos em 2020.
De acordo com o levantamento, para este novo ano,
a maior parte (26%) dos
entrevistados teve de economizar nas festas e com

as compras de Natal para
conseguir pagar as despesas de início de ano.
Outros 21% guardaram
ao menos parte do 13º salário para honrar os compromissos, ao passo que
17% disseram ter montado uma reserva ao longo
de 2019 para cobrir os
gastos no futuro. Outra
descoberta é 14% passaram a fazer algum bico
para acumular uma renda
extra.
Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil,
Marcela Kawauti, quem já
se organizou para este momento está em situação mais
confortável do que aqueles
que terão de parcelar as despesas.
“O recomendável é que o
consumidor já tenha traçado no final do ano passado
um planejamento das suas
despesas sazonais, separando mensalmente uma quantia para essa finalidade.
Mas quem ainda não teve
tempo ou nem pensou nisso, precisa agilizar a organização para não passar sufoco e manter a disciplina
para que as prestações não
desajustem o orçamento”,
afirma a economista.

Dívidas parceladas

De acordo com um levantamento do SPC Brasil, na
média, o brasileiro que parcelou suas compras natalinas
vai terminar de pagar essas
prestações somente no mês
de abril, o que sinaliza um
orçamento comprometido
para além do primeiro trimestre do ano.
Os especialistas do SPC
Brasil explicam que para
se livrar de compromissos
como IPTU e IPVA o mais
cedo possível, o recomendado é sempre pagá-los
à vista, geralmente, com
alguma reserva montada
especificamente para esse
tipo de gasto. No entanto,
se o consumidor for mais
organizado e quiser avaliar
se o desconto no pagamento único é vantajoso em vez
do parcelamento, ele deve
fazer um cálculo mais criterioso.
O primeiro passo é avaliar se o desconto oferecido
é maior do que o valor que
esse dinheiro renderia caso
estivesse em alguma aplicação financeira, como a
poupança, por exemplo, que
rende 0,3% ao mês e é isenta
de taxas. No caso do IPTU,

considerando um parcelamento em 10 meses, o pagamento à vista será vantajoso
se o desconto for superior a
1,5%. No caso do IPVA, supondo um parcelamento em
3 vezes, para o pagamento
ser realmente vantajoso, basta que o desconto supere os
0,5%.
Dinheiro guardado
Já quem não tem dinheiro guardado deve inevitavelmente pagar a prazo e
iniciar um planejamento
para quitar essas despesas
sem passar por sufoco, dica
que vale para todos os consumidores. A sugestão da
economista do SPC Brasil é
que para os próximos anos,
o consumidor faça uma
programação automática
ou vá separando todo mês
um determinado valor para
quitar os compromissos sazonais.
Foram entrevistadas 813
pessoas de ambos os sexos
e acima de 18 anos, de todas as classes sociais, em
todas as regiões brasileiras.
A margem de erro é de 3,4
pontos percentuais para um
intervalo de confiança a
95%.

Lula desmente Bolsonaro sobre acordo nuclear com Irã

“Jair Bolsonaro mente”, rebateu o ex-presidente Lula em resposta a
uma live feita pelo presidente da Repúbblica,
que após assistir ao pronunciamento de Donald
Trump sobre o conflito
com o Irã, espalhou a
fake news de que Lula incentivou o Irã a enriquecer urânio.
“Isso jamais existiu. A
mentira, reproduzida pelos
meios de comunicação, é
facilmente desmascarada

com uma simples busca no
Google”, enfatizou Lula
por meio de nota.
O ex-presidente enfatiza que o chamado “Acordo de Teerã”, fechado em
2010, é considerado até
hoje como o melhor acordo nuclear já feito com o
Irã.
“O próprio Obama escreveu uma carta dizendo expressamente que as
condições conseguidas na
negociação fechada pelo
Brasil e pela Turquia eram

Inflação de saída das fábricas
fica em 0,91% em novembro

O Índice de Preços ao
Produtor (IPP), que mede a
variação de preços de produtos na saída das fábricas,
registrou inflação de 0,91%
em novembro de 2019, taxa
superior ao 0,60% de outubro. O IPP acumula taxa de
4,55% de janeiro a novembro de 2019 e de 2,92% em
12 meses.
Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Altas de preços
foram observadas em 15 das
24 atividades industriais pesquisadas em novembro, com
destaque para os alimentos
(3,48%) e indústrias extrati-

vas (4,86%). Das nove atividades com queda de preços
em novembro, destacam-se
metalurgia (-1,41%) e outros
produtos químicos (-0,81%).
Entre as grandes categorias econômicas, a principal
alta de preços foi observada
nos bens de consumo semi
e não duráveis (2,11%). As
demais categorias registraram as seguintes taxas:
bens de consumo duráveis
(0,45%), bens de capital, isto
é, máquinas e equipamentos
usados no setor produtivo
(0,38%), e bens intermediários - os insumos industrializados usados no setor produtivo (0,34%).

LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeiro Público Oficial, devidamente
autorizado pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ,
nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de Execução de Título
Judicial, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAGRES em
face de ESPÓLIO DE ELISA MARTINS MENDONÇA, processo
nº 0223755-76.2014.8.19.0001, comunica aos interessados
que, no dia 23 DE JANEIRO DE 2020, a partir das 13h:30min,
no Átrio do Fórum Central, sito na Av. Erasmo Braga, 115, térreo
(hall dos elevadores – entrada pela rua Dom Manuel), Centro/
RJ, e, simultaneamente, através do site de leilões online: www.
brameleiloes.com.br, realizará o 1º Leilão Simultâneo, do imóvel
penhorado, oportunidade em que o bem será apregoado a quem
mais der valor igual ou superior ao da avaliação de index 311 (em
02/10/2019). Caso não haja interessado no 1º Leilão, o 2º Leilão
Simultâneo será realizado no dia 29 DE JANEIRO DE 2020, no
mesmo horário e locais, ocasião em que o bem será entregue a
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação, cf. decisão de index 323 (Art.
891, § único, do NCPC). DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento
1007 do prédio situado na Rua Leandro Martins, nº 22, e a
correspondente fração de 0,0054 do terreno, na freguesia de
Santa Rita, registrado 7º Ofício de Registro de Imóveis, sob
a matrícula atual nº 50479 e na inscrição municipal de nº
0.568.304-0 (IPTU). OBS: A integra do Edital de Leilão encontrase afixada na sede do juízo e nos autos acima, e será publicado
no sitio eletrônico do leileoiro: www.brameleiloes.com.br e
no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro: www.
sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Maiores informações pelo tel.:
(21) 2533-2400 – Leandro Dias Brame – Leiloeiro Público Oficial.
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as ideais”, frisou.

Íntegra da nota:
“O chamado “Acordo de
Teerã”, fechado em 2010 é
considerado até hoje como
o melhor acordo nuclear já
feito com o Irã. O próprio
Obama escreveu uma carta
dizendo expressamente que
as condições conseguidas
na negociação fechada pelo
Brasil e pela Turquia eram as
ideais.
Hoje, em uma live de

Safra 2019/2020
deverá ser recorde
A estimativa da safra
2019/2020 de grãos indica
uma produção de 248 milhões
de toneladas, com aumento
de 2,5% ou 6,1 milhões de toneladas na comparação com
2018/19. Os números registram novo recorde da série
histórica e foram divulgados,
nesta quarta-feira, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu quarto levantamento.

Conflito faz preço
do petróleo disparar
O valor do barril de petróleo
ultrapassou, nesta quarta-feira
os US$ 65, aumento de mais
de 4%. A alta já é um reflexo

apoio aos Estados Unidos,
o presidente Jair Bolsonaro mente. Em entrevista,
Bolsonaro disse que Luiz
Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da República, ele esteve no Irã,
e defendeu que aquele regime pudesse enriquecer
urânio acima de 20%”.
Isso jamais existiu. A mentira, reproduzida pelos
meios de comunicação, é
facilmente desmascarada
com uma simples busca no
Google.”

da crise e do conflito entre iranianos e norte-americanos.Em
uma entrevista à rede de televisão norte-americana Fox News,
o senador republicano Lindsey
Graham, próximo de Donald
Trump, admitiu que Washington pode agora visar as instalações petrolíferas no Irã.

Ghosn acusa
Nissan de conluio
Em entrevista nesta quartafeira, a primeira desde que
fugiu do Japão para o Líbano, o ex-presidente do grupo Renault-Nissan Carlos
Ghosn, acusou a empresa de
“conluio” com a Procuradoria
japonesa. Ele disse que é vítima de “perseguição política”.
“O conluio entre a Nissan e os
procuradores é em todos os níveis”, afirmou o ex-executivo.

LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeiro Público Oficial, devidamente
autorizado pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital/
RJ, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento, ora
em fase de Execução de Titulo Judicial, movida por BARRA 2000
IMOBILIARIA E FACTORING LTDA em face de BSM COMERCIO
DE PAPEIS LTDA – CNPJ 73.670.838/0001-66 E ESPOLIO
ALVARO DINIZ BARBOSA CORTEZ – CPF 054.955.12715, processo eletrônico nº 0119698-85.2006.8.19.0001
(2006.001.125695-3), comunica aos interessados que, no dia
22 DE JANEIRO DE 2020, a partir das 13h:45min, no Átrio
do Fórum Central, sito na Av. Erasmo Braga, 115, térreo (hall
dos elevadores – entrada pela rua Dom Manuel), Centro/RJ,
e, simultaneamente, através do site de leilões online: www.
brameleiloes.com.br, realizará o 1º Leilão Simultâneo, do imóvel
penhorado, oportunidade em que o bem será apregoado a quem
mais der valor igual ou superior ao da avaliação atualizada de fls.
474/476, datada de 12/09/2017 (index nº 517/520). Caso não haja
interessado no 1º Leilão, o 2º Leilão Simultâneo será realizado
no dia 28 DE JANEIRO DE 2020, no mesmo horário e locais,
ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação, cf. decisão de index 598 (Art. 891, § único, do NCPC).
DESCRIÇÃO DO BEM: Prédio residencial e seu respectivo
terreno constituído pelo lote 30 do loteamento denominado
"Alto de Búzios", localizado na zona urbana de Armação dos
Búzios - RJ, matriculado sob o no 5.665, no Ofício Único de
Justiça de Armação dos Búzios/RJ - Registro de Imóveis.
Inscrição Municipal 01010011233001. OBS: A integra do Edital
de Leilão encontra-se afixado na sede do juízo e nos autos
acima, e será publicado no sitio eletrônico do leileoiro: www.
brameleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do
Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Maiores
informações pelo tel.: (21) 2533-2400 – Leandro Dias Brame –
Leiloeiro Público Oficial.
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Importadores de carro
projetam alta de 34% em 2020
As 15 marcas filiadas à
Associação Brasileira das
Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos
Automotores (Abeifa), esbanjam otimismo em 2020.
A entidade estima emplacar, entre importados e
produção nacional, 90 mil
unidades este ano, crescimento de 33% sobre os dados de emplacamentos de
2019.
O ano passado foi de frustração de expectativas. A
Abeifa fechou com licencia-

mento de 34.597 unidades
importadas, queda de 7,9%
sobre 2018.
“No segundo ano sem os
30 pontos percentuais adicionais no IPI, do Programa
Inovar-Auto, vislumbrávamos obter uma recuperação
mais sólida, mais consistente. Mas, desta vez, a persistente alta do dólar inibiu os
nossos negócios, em especial no segundo semestre
do ano passado”, argumenta
José Luiz Gandini, presidente da Abeifa.

As associadas que têm
produção nacional (BMW,
CAOA Chery, Land Rover
e Suzuki) foram no sentido
contrário e terminaram 2019
com 33.090 unidades emplacadas, alta de 39,6%.
“Em princípio, nossa primeira projeção pode parecer
otimista demais, diante das
estimativas já anunciadas
pela indústria e pelo setor de
distribuição, na casa de 10%.
Em nosso caso, porém, o
porcentual de crescimento é
maior por conta da demanda

reprimida de 2019, ano em
que o dólar flutuou na média
mais próximo aos R$ 4,00”,
argumenta Gandini.
No ano passado, as associadas da Abeifa ficaram
com 2,55% do mercado
(67.687unidades do total
de 2.659.278 unidades emplacadas no Brasil). No nicho de veículos importados,
aqueles trazidos também
pelas montadoras não sócias, a Abeifa respondeu por
12,01% dos 288.103 veículos trazidos de fora.

Fiat no pregão de Rogério Menezes

Veículos de seguradoras
e financeiras
O ano se inicia com muitos leiloeiros em férias, mas
alguns já estão com ritmo de trabalho normal, como Rogério Menezes, que apregoará diversos veículos de financeiras e seguradoras. Os lotes do Santander sairão com
IPVA de 2020 pagos, e Rogério separou em dois horários,
nesta quinta-feira (9): as financeiras têm o pregão às 11h,
e as seguradoras, às 14h. Tem diversas marcas conhecidas, Hyundai, Ford, Jaguar, Renault, Fiat, Toyota, GM,
Kia e Citroën. Outros veículos de bancos e financeiras
serão vendidos na semana seguinte, com fotos e descrição
no wesbite do leiloeiro (rogeriomenezes.com.br), e as dúvidas também podem ser esclarecidas em seu escritório,
na Avenida Brasil, 51.467, Campo Grande, (RJ).

Detro-RJ vende veículos apreendidos
Alexandro da Silva Lacerda
é o leiloeiro responsável por
apregoar
os veículos
que foram
apreendidos pelo
Detro-RJ e
que já esRenault no leilão de Alexandro Lacerda
tão disponibilizados para a venda. O leilão será presencial e online,
realizado na Estrada São Pedro de Alcântara, 412, em Deodoro (RJ) na sexta-feira (10) às 10h, como no website rebocarleiloes.com.br, onde os lotes estão disponíveis para
lances antecipados.
São veículos conservados e sucatas inservíveis
(automóveis e motocicletas), retidos e/ou removidos, não
reclamados por seus proprietários no prazo legal, oriundos dos pátios terceirizados. Serão entregues aos arrematantes livres e desembaraçados de quaisquer ônus.
A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados dar-se-á nesta quinta-feira (9) das 9h às 17h, para
todos os pátios relacionados. Detalhes legais e observações podem ser colhidos no website do leiloeiro (alexandroleiloeiro.com.br) e em seu escritório à Avenida Almirante Barroso, 90, grupo 06, Centro (RJ).

Miniaturas de veículos com Alberto Lopes

Miniaturas de veículos e brinquedos
Quem gosta de colecionar veículos em miniatura já
pode se preparar para escolher o preferido neste pregão
online do leiloeiro Alberto Cristiano Lopes da Silva, nesta
sexta-feira (10) às 19h30, na Rua Daniel Carneiro, 142,
Engenho de Dentro (RJ).
A oportunidade de encontrar brinquedos colecionáveis,
gibis, antiguidades e curiosidades também está neste leilão, que tem exposição nesta quinta-feira (9) das 10h às
14h, para quem quer ver de perto e examinar a peça escolhida, agendando o horário.
O catálogo com as fotos e descrição está no website
do leiloeiro (albertolopesleiloeiro.com.br) e no escritório
localizado na Estrada Coronel Pedro Correia, 740, sala
515, Jacarepaguá, onde podem ser esclarecidas as dúvidas
sobre o leilão.

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, www.
alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.
anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.com.br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.com.br,
www.brbid.com, www.bspleiloes.com.br , www.carlucioleite.com.
br, www.centurysarteeleiloes.com.br, www.conradoleiloeiro.com.br,
www.cristinagoston.com.br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depaulaonline.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.ernanileiloeiro.com.br, www.fabianoayuppleiloeiro.com.br.

Midea será um dos patrocinadores
do futebol do Corinthians em 2020

A Midea, empresa chinesa de climatização e eletrodomésticos, estampará a
camisa do Sport Club Corinthians Paulista na temporada 2020, acima da numeração dos jogadores, na
região das costas. Presente
no Brasil desde 2011, essa
é a primeira vez que a logomarca da companhia estará
entre os patrocinadores do
clube paulista.
A estreia da Midea acontece em 15 de janeiro, em
confronto com o New York
City FC, pela Florida Cup.
A presença da companhia
no principal produto do clube permanece ao longo do
ano, nos campeonatos Paulista, Brasileiro e na Copa
Libertadores da América.

Além do espaço na camisa, o patrocínio também
envolve a exposição da
marca na Arena Corinthians, nos treinamentos
do time profissional, em
backdrops para entrevistas
e em ações especiais com a
Fiel Torcida.
“Estamos felizes pela
concretização dessa parceria, escolhemos o Corinthians pois, além de ser
um dos maiores times do
Brasil, acreditamos que a
conexão com um time vencedor e de grande história
reforça nossa busca contínua por alta qualidade e desempenho em nossos produtos e traduz nossa paixão
pelo que fazemos”, afirma
Felipe Costa, CEO Midea.

Material escolar teve variação de 325% nos preços em 2019

Segundo dados do Procon-SP, a variação entre os
valores dos itens da lista de
material escolar chegou a
325% antes do início do ano
letivo de 2019, e não deve
ser muito diferente em 2020.
Dados divulgados também em 2019 pela Rakuten
Digital Commerce mostram que o valor do tíquete
médio no setor de papelaria

nos seis primeiros dias de
janeiro do ano passado aumentou em 11%, demonstrando que os pais têm
migrado das lojas físicas
para as virtuais em busca
de preços mais baixos nos
itens escolares.
Planejar a compra do material escolar ajuda a reduzir
as despesas com esse item,
que pesa no orçamento do

início do ano. Para o coordenador do MBA em Gestão Financeira da Fundação Getulio Vargas (FGV),
Ricardo Teixeira, medidas
como reunir famílias para
fazer compras coletivas e
buscar descontos, além de
trocar livros didáticos entre
amigos são algumas medidas que podem cortar os
custos pela metade.

“A velha sugestão de
pesquisar preços é sempre atual. O consumidor
deve fazer uma lista do
que precisa comprar para
não se render a impulsos
consumistas. Também é
recomendável juntar todo o
material escolar do ano anterior e ver a possibilidade
de reutilizá-lo”, diz Ricardo
Teixeira.

Voar de São Paulo a Tel Aviv é 24,45% mais barato que para Noronha
As passagens aéreas para
muitos destinos internacionais na América do Sul, Europa e Oriente Médio podem
ser mais baratas em comparação com uma viagem doméstica no Brasil. Em algumas situações, a diferença
no preço do bilhete chega a
ser de 65% menor, como é
o caso do trecho entre São
Paulo e Buenos Aires, na Argentina.
O dado é fruto de um levantamento exclusivo da
agência virtual de turismo
ViajaNet, que comparou os
preços das passagens áreas
para viagens domésticas e
internacionais. Como base
de comparação, o estudo
considerou o trecho nacional
entre São Paulo e Fernando
de Noronha, que custa em
média cerca de R$ 2,4 mil
para embarque entre dezem-

bro deste ano e janeiro de
2020, e comparou o preço
dos bilhetes entre a capital
paulista e diversos destinos
no mundo.
De acordo com o estudo,
o valor da passagem aérea
para o trecho entre São Paulo e Montevidéu, no Uruguai, é 45,50% mais barato
do que se a viagem tivesse
como destino o arquipélago pernambucano. Para Tel
Aviv, em Israel, a diferença
é de 24,45%.
A diferença no valor do
bilhete também é observada
em destinos europeus. No
caso de Milão, na Itália, o
preço é 23,87% mais barato.
Já para Londres, na Inglaterra, a diferença é de 18,54%.
Para o executivo de marketing do ViajaNet, Gustavo Mariotto, as facilidades
de pagamento e as vastas

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE JOIAS E RELÓGIOS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 34.155.762/0001-89
EDITAL
De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda a categoria do comércio atacadista de joias e relógios, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada, no dia 21 de janeiro de 2020, na
Sede do Sindicato, à Avenida Graça Aranha, 19 – Grupo 404 – Centro – RJ,
às 10h, em Primeira Convocação e 10h30min, em Segunda Convocação,
com qualquer número de presentes, para debater e aprovar a seguinte
ordem do dia: 1) Alterar Estatuto Social da entidade para incluir como objetivo do sindicato: a defesa da unicidade sindical; a integração ao sistema
confederativo do comércio; a instituição mecanismos de solução de conflito
entre as empresas da categoria econômica representada; e estabelecer a
sincronia de mandatos com a Federação e a Confederação, nos termos da
Resolução CNC/Sicomércio nº 034/2019; 2) Alterar o Estatuto Social da
entidade para inclusão da partilha da Contribuição Assistencial, na forma
da Resolução CR/CNC nº 047/2019. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020.
Carla Christina Fernandes Pinheiro
Presidente do SINCAJOR

ofertas do mercado de turismo têm estimulado muitos
brasileiros a decidirem por
uma viagem internacional.
“Fazer uma viagem internacional deixou de ser algo
distante do brasileiro, já que
atualmente há inúmeras facilidades e opções no mercado”, diz Mariotto.
Outro estudo, da Decolar, aponta que São Paulo e
Buenos Aires são os destinos
preferidos pelos brasileiros
nas férias. O levantamento
também aponta que entre os
produtos mais procurados no
site e no aplicativo da Decolar estão passagem aérea, pacotes, hotelaria, seguro-viagem e opções de atividades.
Segundo o levantamento,
o Sudeste lidera o ranking
com São Paulo em primeira
posição na preferência dos
turistas provenientes de ou-

tros estados brasileiros. Em
seguida, o Rio de Janeiro
ocupando o segundo lugar.
Se observamos, de maneira
geral, o Nordeste é a região
mais representativa com
cinco cidades: Salvador,
Fortaleza, Recife, Maceió
e Natal. Nesta temporada, o
roteiro de viagem dos brasileiros inclui também Brasília, Porto Alegre e Florianópolis.
Por outro lado, Buenos
Aires é o destino preferido
dos brasileiros para viagem
de férias. A cidade argentina atrai turistas que desejam
conhecer as atrações culturais e a gastronômicas. De
maneira geral, dos 10 destinos mencionados, a América do Norte tem quatro
destinos, América do Sul e
Europa tem três representantes cada uma.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JOIAS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 09.410.353/0001-34
EDITAL
De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda a categoria do comércio de joias do Município do Rio de Janeiro, para a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada, no dia 22 de janeiro de 2020, na
Sede do Sindicato, à Avenida Graça Aranha, 19 – Grupo 404 – Centro – RJ,
às 10h, em Primeira Convocação e 10h30min, em Segunda Convocação,
com qualquer número de presentes, para debater e aprovar a seguinte
ordem do dia: 1) Alterar Estatuto Social da entidade para incluir como objetivo do sindicato: a defesa da unicidade sindical; a integração ao sistema
confederativo do comércio; a instituição mecanismos de solução de conflito
entre as empresas da categoria econômica representada; e estabelecer a
sincronia de mandatos com a Federação e a Confederação, nos termos da
Resolução CNC/Sicomércio nº 034/2019; 2) Alterar o Estatuto Social da
entidade para inclusão da partilha da Contribuição Assistencial, na forma
da Resolução CR/CNC nº 047/2019. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020.
Rafael Lee Sauer Eisenberg
Presidente do SINCOJOIAS
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Planos odontológicos podem
fechar 2019 com recorde de usuários

Quase 1,6 milhão de novos brasileiros passaram a
contar com planos exclusivamente odontológicos nos
12 meses encerrados em novembro de 2019, conforme
aponta a Nota de Acompanhamento de Beneficiários
(NAB), do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
(Iess). Com o resultado, esse
tipo de plano passa a atender
25,8 milhões de vínculos no
país.
José Cechin, superinten-

dente-executivo do Iess,
acredita que na apuração dos
números de dezembro, o setor possa chegar ao recorde
de 26 milhões de beneficiários. “Desde setembro temos
registrado um saldo mensal
de mais de 300 mil novos
vínculos e, se esse comportamento se mantiver no
último mês no ano, o setor
poderá registrar esse recorde
histórico”, avalia.
Por outro lado, o total de
beneficiários de planos de

saúde médico-hospitalares
continua praticamente estável. Nos 12 meses encerrados em novembro, o segmento teve um leve recuo
de 0,03%. O que equivale a
12,5 mil vínculos rompidos.
No total, há 47,2 milhões de
beneficiários deste tipo de
plano no Brasil.
A NAB indica que São
Paulo foi o estado em que
mais planos exclusivamente
odontológicos foram contratados. Entre novembro de

2019 e o mesmo mês do ano
anterior, 629,7 mil novos
vínculos deste tipo foram
firmados no Estado. Alta de
7,4%. Por outro lado, esta
foi a Unidade da Federação
com o segundo maior número de rompimentos de contratos com planos médicohospitalares: 38,6 mil. O que
representa 0,2% do total no
Estado. Apenas Santa Catarina perdeu mais vínculos no
período analisado, 39,8 mil
ou 2,6%.

Carros elétricos possuem alto nível de segurança
Projeto de pesquisa conjunto realizado pela Dekra
Accident Research e pesquisadores de acidentes de
trânsito da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Göttingen, na Alemanha,
submeteu um Renault ZOE
e três veículos Nissan Leaf
a testes de colisão no Dekra
Crash Test Center. Os carros
foram batidos em um poste
projetado para simular uma
variedade de cenários envolvendo colisões com uma
árvore. Desta vez, os testes
foram conduzidos em velocidade muito superior à que
é geralmente aplicada em
teste de colisão padrão.
Com os testes de colisão
realizados pela organização
especializada da Dekra, os
pesquisadores de acidentes
concluíram que, em termos
de segurança, os veículos
elétricos testados são iguais
aos veículos com motor convencional, confirmando o
alto nível de segurança oferecido pelos veículos elétricos de produção em série.

Em três dos quatro cenários,
os especialistas iniciaram
uma colisão lateral com o
poste - o Renault ZOE a 60
km/h e o Nissan Leaf (série
de produção 2010-2017) a
60 e a 75 km/h. Já em um
quarto cenário adicional, um
Nissan Leaf sofreu uma colisão frontal a 84 km/h.
O pesquisador de acidentes da Dekra, Markus
Egelhaaf, aponta que os padrões de danos dos testes
de colisão são comparáveis
aos dos veículos com motor
convencional. Egelhaaf ressalta que o sistema de alta
tensão dos veículos elétricos
foi desligado com segurança
durante o acidente e, apesar
da bateria estar um pouco
deformada, nenhum incêndio ocorreu. “As chances de
sobreviver a um impacto lateral com uma árvore seriam
muito reduzidas nesse tipo
de velocidade, mas isso se
aplica a todos os carros, independentemente do sistema
de direção”, afirma.
Os dois modelos testados

atingiram o máximo de cinco estrelas na classificação
do programa de segurança
automóvel European New
Car Assessment Programme
(Euro NCAP). Markus Egelhaaf ressalta que os principais fabricantes de veículos
elétricos de produção em
série chegaram ao mesmo
nível de segurança que os
carros com motor a combustão. “Nossos testes confirmam que ninguém precisa se
sentir menos seguro em um
carro elétrico do que em um
carro com motor convencional”, finaliza o pesquisador
de acidentes da Dekra.
O objetivo do projeto de
pesquisa é otimizar o processo de resgate de ocupantes
de carros envolvidos em acidentes. Portanto os testes de
colisão foram seguidos por
uma série de experimentos
para determinar os métodos
e ferramentas mais eficazes
que os serviços de resgate
podem implantar para libertar os ocupantes dos carros.
Em resposta a relatos re-

gulares de dificuldades na
extinção de baterias acionadas por queima, um novo
sistema de extinção - a lança
de extinção - estava entre os
equipamentos testados. Caso
seções da bateria da unidade
peguem fogo, os bombeiros
podem inserir essa lança diretamente no compartimento
da bateria. “Isso significa
que o combate a incêndios
ocorre dentro da bateria, impedindo que o fogo se espalhe para outras células dela”,
aponta o pesquisador de acidentes da Dekra, ressaltando
que esse método parece oferecer potencial, mas que são
necessárias mais pesquisas
para estabelecer o quão eficaz realmente é.
A conclusão é que pessoas
presas dentro de um veículo
elétrico podem ser resgatadas usando equipamentos
disponíveis para o corpo de
bombeiros tão rápido como
se estivessem em carros com
motor convencional, sem ter
os primeiros socorros expostos a qualquer risco elevado.

Metas para 2020 da Bem Seguros e Crédito
De R$ 7 milhões, 120
contratos firmados, mais
de 30 negociações em andamento e 100 unidades
que entraram em atividade, a rede de franquias
Bem Seguros e Créditos
só tem a comemorar em
2019. “As metas estabelecidas para esse ano
foram alcançadas com
sucesso. “Considerando
que a empresa nasceu no
fim de 2018 e começou a
expansão de verdade agora em março, o resultado
foi além do que esperáva-

mos”, ressalta Aroldo Jorge, sócio-diretor da rede.
Entre as várias ações realizadas pela Bem Seguros
e Créditos, a de maior destaque é a busca constante de
parceiros financeiros, proporcionando aos franqueados um leque de produtos
ainda maior. Sobre as perspectivas para 2020, Jorge
revela que “a ideia é chegar
em 300 unidades”.
Só em novembro, 13 novas unidades iniciaram operação em oito estados. Três
delas em Minas Gerais (duas

em Belo Horizonte e uma
em Jacutinga), três no Rio de
Janeiro (Rio de Janeiro, São
Gonçalo e Petrópolis), duas
em São Paulo (Barueri e
Cotia), uma em Santa Catarina (Irani), uma em Sergipe
(Areia Branca), uma na Paraíba (João Pessoa), uma no
Maranhão (São Luís) e uma
no Amazonas (Urucará).
A Bem Seguros e Créditos é uma rede de franquias
do segmento de Serviços e
Outros Negócios. Além do
Home, possui mais dois modelos de negócios: Partner

(o franqueado também pode
trabalhar em casa) e Office
(que precisa de estrutura um
pouco maior, no formato de
loja, para o atendimento dos
clientes).
A rede está presente no
Distrito Federal e em 18
estados brasileiros (Minas
Gerais, Alagoas, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Goiás, Roraima, Rio de Janeiro, Ceará, Rondônia, Mato Grosso,
Paraná, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão, Sergipe e
Amazonas).

Prudential do Brasil lança Projeto Juntos
A Prudential do Brasil
anunciou em dezembro o
lançamento do Projeto Juntos. A iniciativa tem o objetivo de otimizar e agilizar
processos internos em diversos setores, visando melhorar, ainda mais, a experiência dos clientes, corretores
franqueados e os parceiros
comerciais da empresa.
A ideia do projeto é colocar o cliente no centro
das decisões, eliminando
burocracias e implementando uma comunicação ainda
mais fluida com a seguradora.
Entre as novidades lançadas está a criação do Fast
Track no segmento de Benefícios. A solução agiliza
o pagamento da cobertura
de Renda Hospitalar aos
clientes. Além disso, também foi criada a Plataforma
de Sinistro Digital, que permite a corretores, clientes e

beneficiários comunicar o
aviso de sinistro por meio
do site institucional ou com
login e senha, na área do
cliente. Com o novo modelo, a companhia se diferencia ainda mais no mercado, atingindo uma média
de apenas três dias para o
pagamento de benefícios
em geral, além de regular e
pagar 30% das solicitações
de benefício de Renda Hospitalar em apenas um dia.
Outra novidade é no setor de Serviços Médicos e
Underwriting. Com a implementação da tecnologia
de robótica para automatizar
os processos, a ampliação da
quantidade de cidades com
atendimento médico domiciliar e a inclusão de novos
prestadores médicos em todo
o Brasil, foi possível reduzir
em mais de 20% o tempo de
análise-subscrição de riscos
dos clientes, possibilitando,

em alguns casos, emitir até
10% das apólices em apenas
um dia útil.
O Canal Exclusivo de Soluções (CES) também passou por reformulações. Além
da ampliação dos horários de
atendimento, foram criados
atendimentos especializados
em cada área com o objetivo
de otimizar e agilizar as soluções demandadas por corretores franqueados e parceiros comerciais.
Por fim, uma das principais implementações do
projeto foi a realização da
2ª edição do programa Gente que Protege, que já levou
mais de 60 funcionários da
empresa para acompanhar,
durante uma semana, o dia a
dia dos corretores franqueados e parceiros comerciais,
além de possibilitar que mais
de 100 corretores franqueados visitassem a estrutura
da diretoria de Operações

da Prudential do Brasil para
vivenciar os processos internos da companhia. A iniciativa permite uma constante
troca de experiências entre
as áreas, otimizando a rotina
de trabalho.
“O Projeto Juntos é uma
importante iniciativa da Prudential do Brasil com foco
em ampliar, ainda mais, a
experiência positiva dos
nossos clientes, parceiros
comerciais e corretores franqueados com a empresa.
Em um mundo com processos cada vez mais digitais e
ágeis, é fundamental que as
companhias estejam em linha com esse momento. O
novo projeto é mais um passo que mostra como a Prudential do Brasil é uma empresa moderna e desenvolve
soluções para acompanhar
esse cenário”, destaca Andrea Vairo, diretora de Operações da companhia.
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Governo atualiza
norma sobre programa
de prevenção de riscos
O Diário Oficial da União
(DOU) desta quarta-feira
traz portaria da Secretaria
Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da
Economia que inclui o Anexo 3 - Calor na Norma Regulamentadora (NR) 9, que trata do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais.
O anexo trata exclusivamente sobre calor, com
regras sobre trabalho em
condições de sobrecarga
térmica, para que a exposição ocupacional ao calor
não cause danos à saúde do
trabalhador. Fazem parte
do documento medidas de
prevenção à exposição que
incluem aclimatização, controle médico, oferecimento
de água fresca, orientação
dos trabalhadores e permissão para a autolimitação do
trabalho, além de procedimentos para emergências.
Com base em discussões
que vinham ocorrendo na
Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP)
desde 2010, em um processo
que envolveu a realização de
consultas e audiências públicas, debates em um grupo
de estudo tripartite, houve a
inclusão do tema. As mudanças apresentadas no Anexo 3
da NR 9 foram aprovadas
em consenso entre trabalhadores e empregadores.
Outras alterações feitas na
NR 9 dizem respeito à exposição ocupacional ao benzeno em postos revendedores
de combustíveis, citado no
Anexo 2 da norma e publicada no DOU no último di 10
de dezembro. O item 9.2.1,

por exemplo, recebeu nova
redação para incluir a câmara de contenção de monitoramento eletrônico entre as
exigências para a instalação
de sistemas de medição eletrônica em tanques de armazenamento.
Além disso, foram incluídos outros três subitens sobre sistema de monitoramento, obras de infraestrutura e
substituição de tanques. Já o
item 14.3 teve a inclusão de
um subitem para deixar clara
a data de aprovação.
Também foi publicada
nesta quarta-feira, a revisão
do anexo 3 - calor da NR
15, que trata das atividades e
operações insalubres. Foram
atualizados os critérios estabelecidos para caracterizar
atividades insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor.
O trabalho de revisão das
37 NRs começou em fevereiro deste ano. Conduzida
pela Secretaria do Trabalho
da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, a
modernização ocorre a partir de discussões na CTPP,
que possui representantes do
governo, de empregadores e
trabalhadores. Também estão sendo levadas em conta
as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Além das NRs 9 e 15, já
passaram por revisão as normas 1, 3, 12, 16, 20, 24 e
28, que foram alteradas para
ficarem mais claras e objetivas. Já a NR 2, sobre inspeção prévia, foi revogada.

Encontro com corretores
no Rio de Janeiro

Para celebrar a parceria
de sucesso com a Sucursal
Niterói, no Rio de Janeiro, a Porto Seguro vai realizar nesta quinta-feira,
um encontro com cerca de
100 corretores da região.
Também estarão presentes no evento o presidente
da Porto Seguro, Roberto
Santos, o diretor da Azul
Seguros, Gilmar Pires, e o
diretor comercial da Porto
Seguro no Rio de Janeiro,
Marcos Silva.
“A parceria com a Sucursal Niterói nos enche
de orgulho e admiração.

Ficamos muito contentes com o desempenho
da unidade em 2019 e
estamos muito otimistas
em relação aos resultados deste ano. Acreditamos que o trabalho do
corretor de seguros foi
e continua sendo fundamental para a construção
da nossa história de sucesso e para o fortalecimento do nosso negócio.
Esperamos que a marca
Porto Seguro continue se
consolidando ainda mais
no mercado de Niterói”,
afirma Marcos Silva.

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL HÍBRIDO
(PRESENCIAL E ONLINE) E INTIMAÇÃO
O Exmº. Sr. Dr. CARLOS SERGIO DOS SANTOS SARAIVA, MMº
Juiz de Direito da 43ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, no
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, nos termos do
Art. 881, § 1º, c/c Art. 887, § 6º, ambos do CPC, FAZ SABER, a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL,
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de
Cobrança, ora em fase de Execução de Titulo Judicial, movida por
CONDOMINIO DO EDIFICIO AVENIDA NOSSA SENHORA DE
FATIMA em face de ESPÓLIO DE KLEBER ALEX SAAVEDRA
FERREIRA, processo eletrônico nº 0021305-72.1999.8.19.0001,
especialmente ao devedor, que fica intimado da alienação por meio
desse Edital de Leilão, nos termos do Art. 889, parágrafo único, do
CPC, tendo em vista a decisão de fl. 402 (index 455); eventuais
locatários; ocupantes e/ou credores, que no dia 22 DE JANEIRO
DE 2020, a partir das 13h:30min, no Átrio do Fórum Central,
sito na Av. Erasmo Braga, 115, térreo (hall dos elevadores –
entrada pela rua Dom Manuel), e, simultaneamente, através do
site de leilões online: www.brameleiloes.com.br, pelo Leiloeiro
Oficial LEANDRO DIAS BRAME, devidamente matriculado na JUCERJA, sob o nº 130, será apregoado e vendido em 1º Leilão Simultâneo, a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação
de index 469 (em 24/04/2019), o imóvel penhorado à fl. 340 (index
385), ficando designado, desde já, caso não haja interessado no 1º
Leilão, o dia 28 DE JANEIRO DE 2020, no mesmo horário e locais,
para realização do 2º Leilão Simultâneo, ocasião em que o bem
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (Art. 891, § único,
do NCPC). DESCRIÇÃO DO BEM: Loja A do edifício situado na
Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 72, Foreiro ao Município
do Rio de Janeiro, e sua correspondente fração ideal de 1/13 do
respectivo terreno, avaliado em R$ 450.000,00 (Quatrocentos e
cinquenta mil reais). Conforme prevê o Art. 887, §§ 1º e 2º do
CPC, a integra do Edital de Leilão encontra-se disponibilizado no
site de leilões online: www.brameleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Demais informações poderão ser obtidas com a
equipe do leiloeiro pelo tel.: (21) 2533-2400. Eu, Luiz Antonio de
Andrade Soares - Mat. 01-23809 – Responsável pelo Expediente,
o fiz digitar e subscrevo por ordem do M.Mº. Dr. CARLOS SERGIO
DOS SANTOS SARAIVA – Juiz de Direito.
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Elétricos e híbridos serão um terço
das vendas de veículos este ano
Mercedes-Benz
planeja
neutralidade
carbônica em 2039

As marcas MercedesBenz e Smart, do grupo
Daimler, realizaram, em
Cascais, Portugal, nesta
quarta-feira a conferência
anual de apresentação de resultados econômicos e projetos para o futuro. O evento teve cobertura do site do
jornal português Público.
Para a Mercedes-Benz,
2020 é considerado um ano
de transição rumo à eletrificação de seus automóveis,
apontando 2039 como a
meta para atingir a neutrali-

dade de emissões em todos
os veículos da marca. Já a
Smart abandona os motores
de combustão, passando a
vender modelos 100% elétricos.
A Mercedes-Benz Portugal prevê que um terço dos
veículos que vender sejam
híbridos plug-in (com autonomia de 70 quilômetros
em modo elétrico) ou 100%
elétricos. No mercado português, com 16.561 unidades
comercializadas, um aumento de 0,6% face a 2018 (em
contraste com a quebra de
2% no total de vendas de veículos em 2019), o fabricante
alemão obteve uma quota de
mercado de 7,4%, mantendo o terceiro lugar atingido
em 2018, atrás da Renault e
Peugeot e à frente de marcas
como Fiat, Citroën, BMW
ou Volkswagen.

O objetivo para 2020 da
Mercedes é consolidar a sua
posição. Mas como apenas
7,5% dos Mercedes-Benz
comercializados em 2019
foram híbridos plug-in ou
100% elétricos, uma fatia
de um terço de unidades híbridas plug-in ou elétricas é
uma meta ambiciosa.
Os dirigentes da marca
contrapõem o fato de este
ano virem a ser lançados
novos modelos, que irão
perfazer um total de quatro
modelos 100% elétricos e 20
híbridos plug-in, com destaque para os classe A elétrico
e plug-in gasolina/eletricidade. Até agora, no catálogo só
constavam o EQC 400 Matic
elétrico e modelos classe E e
S híbridos diesel/elétricos,
sendo que estes últimos já
constituem mais de 80% dos
S e E vendidos.

Elétricos

“Já o abandono pela
Smart dos modelos com
motor a gasolina - 90% das
4072 unidades vendidas
em 2019 - também é uma
aposta arrojada. É verdade
que os Smart são citadinos por excelência e 150
quilômetros de autonomia
serão suficientes na grande
maioria dos casos, mas o
preço de entrada de 22.845
euros para o coupé torna
esta meta mais exigente.
Embora os benefícios fiscais e bônus de aquisição
amenizem o custo final,
os responsáveis da Smart
esperam no imediato uma
quebra nas vendas, apesar
de esperar que este passo
atrás possa ser compensado
no futuro”, destacou a reportagem do Público.

Maior concessão rodoviária chega a R$ 1,1 bilhão
O consórcio Infraestrutura Brasil, representado pela
corretora Necton, venceu
na tarde desta quarta-feira
o leilão para concessão rodoviária do lote Piracicaba-Panorama realizado na
B3. O proponente ofereceu
proposta de R$ 1,1 bilhão,
maior valor de outorga fixa
e que representa um ágio de
7.209,25% sobre o valor mínimo estipulado pelo governo de R$ 15 milhões. O consórcio é formado pelo Pátria
Infraestrutura IV Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, e pela

Warrington Investment, associada do Fundo Soberano
de Cingapura (GIC).
“Hoje é um dia histórico.
Esse foi o maior ágio (percentual) já pago num leilão
realizado no país. É uma demonstração de confiança no
Estado de São Paulo. Seguiremos com o nosso objetivo
de concessionar todas as rodovias do estado de São Paulo além de projetos em outras áreas. Serão, no total, 21
projetos lançados apenas no
primeiro semestre de 2020”,
afirmou o governador de
São Paulo, João Doria.

“É uma grande satisfação para a B3 participar do
processo de modernização
do estado e abrir o ano de
2020 com o maior leilão rodoviário da história do Brasil”, disse Daniel Sonder,
vice-presidente Financeiro,
Corporativo e de Relações
com Investidores da B3.
No total, são 1.273 quilômetros de rodovias que serão
modernizadas e ampliadas
entre a cidade de Piracicaba,
na região de Campinas, e o
município de Panorama, no
extremo Oeste do estado, divisa com o Mato Grosso do

Sul. O contrato de 30 anos
prevê investimentos de R$
14 bilhões.
Ao longo da concessão, o
governo prevê o repasse de
aproximadamente R$ 2 bilhões para as 62 prefeituras
que integram a concessão
em Imposto Sobre Serviços (ISS), além da geração
de mais de 6 mil empregos
diretos e indiretos no primeiro ano de contrato, com
aumento para 7 mil a partir
do segundo ano. O leilão foi
promovido pela Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp).

Inaugurado gasoduto que
conecta Rússia e Europa

Samsung Electronics tem o
mais baixo lucro em 4 anos

Em uma cerimônia luxuosa
realizada em Istambul, o presidente turco Recep Tayyip
Erdogan e seu colega russo
Vladimir Putin inauguraram
nesta quarta-feira o gasoduto
TurkStream, que abastecerá a
Turquia e a Europa com mais
de 30 bilhões de metros cúbicos de gás russo ao ano.
O gasoduto TurkStream
é um dos maiores projetos
energéticos de cooperação
entre os dois países nos últimos tempos. O alto volume
de gás russo transportado
será direcionado primeiramente para o mercado turco,
mas também para países localizados no sul da Europa.
Erdogan chamou a abertura do gasoduto de “um
evento histórico para as relações turco-russas e o mapa
regional energético”, relatou
a AFP. Putin enfatizou que
“a parceria entre a Rússia e a
Turquia é reforçada em todas
as áreas, apesar dos esforços
daqueles que se opõem”.
Todos os presentes na cerimônia oficial de lançamento do novo gasoduto são testemunhas de como, de fato,

A Samsung Electronics,
gigante de tecnologia da
Coreia do Sul, registrou em
2019 o menor lucro operacional em quatro anos a medida da queda da indústria
de chip mundial, segundo
registro regulatório divulgado nesta quarta-feira. Conforme a agência Xinhua, a
leitura preliminar para lucro
operacional ficou em 27,7
trilhões de wons (US$ 23,7
bilhões) em 2019, queda de
52,9% ante o ano anterior.
Foi o menor em quatro anos
desde 2015.
A receita diminuiu 5,9%
no ano passado atingindo
229,5 trilhões de wons (US$
196 bilhões) no ano passado, marcando o mais baixo
desde 2016. Os resultados
foram atribuídos à queda do

esse evento não é importante
somente para Rússia e Turquia, mas para os governos
do sul da Europa, para todo
o continente europeu”, disse Putin. Após os discursos,
os dois presidentes abriram
simbolicamente a válvula do
gasoduto, também chamado
Turkish Stream.
A infraestrutura, cuja
construção começou em
2017, simboliza a espetacular aproximação protagonizada pela Turquia e pela
Rússia após uma grave crise
diplomática em 2015.
Com este novo gasoduto,
a Turquia garante o suprimento de energia de suas
grandes cidades do oeste e
se impõe, um pouco mais,
como um importante ponto
de convergência energética.
Por sua vez, a Rússia procura suprir o sul e o sudeste
da Europa, iludindo a Ucrânia, presa à instabilidade.
O oleoduto é formado por
dois condutos paralelos de
cerca de 930 km de comprimento que conectam Anapa,
na Rússia, a Kiyikoy, no noroeste da Turquia.

HKEX segue como maior
mercado de IPO do mundo
Em 2019, a Hong Kong
Exchanges and Clearing
Limited (HKEX) liderou
o ranking mundial de IPO
(Oferta Pública Inicial) pelo
segundo ano consecutivo.
Foi a sétima vez nos últimos
11 anos.
Conforme a agência Xinhua, mais de 180 empresas arrecadaram um total de
HK$ 312,9 bilhões (cerca
de US$ 40 bilhões) em sua
estreia no mercado de Hong
Kong no ano passado, um
salto anual de 9%, informou
a HKEX em sua conta no
Twitter.
A HKEX testemunhou
várias listagens de classe
mundial, incluindo a do Alibaba Group Holding e da
Budweiser Brewing Company APAC, que, segundo

a bolsa, destacaram o forte
apelo dos mercados de Hong
Kong para emissores globais
e regionais.
Graças ao crescimento, a
capitalização de mercado da
HKEX aumentou 28% em
relação ao ano anterior, para
HK$ 38,2 trilhões no final
de dezembro. Um novo recorde de HK$ 38,4 trilhões
foi estabelecido em 30 de
dezembro de 2019.
O mercado acionário de
Hong Kong fechou nesta
quarta-feira com uma queda
de 234,14 pontos, ou 0,83%,
em 28.087,92 pontos. O Índice de Hang Seng variou
entre 27.857,73 e 28.198,61.
O valor das transações somou 96,55 bilhões de dólares de Hong Kong (US$
12,41 bilhões).

ciclo comercial da indústria
de semicondutor mundial
que levou a preços de produtos mais baixos.
Os ganhos detalhados em
cada unidade comercial serão
anunciados mais tarde neste
mês depois de uma auditoria
externa e a aprovação do conselho de administração.
Durante o trimestre de
outubro a dezembro, o lucro operacional totalizou
7,1 trilhões de wons (US$
6,1 bilhões). O lucro operacional diminuiu 34,3% em
relação a 2018, mas superou
a expectativa do mercado de
cerca de 6,5 trilhões de wons
(US$ 5,6 bilhões). A cifra
preliminar de receita diminuiu 0,5% no ano passado
para 59 trilhões de wons
(US$ 50,4 bilhões).

Publicada lei que
muda Coaf para o BC

O Diário Oficial da União
publicou nesta quarta-feira a
Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, que trata da reestruturação e transferência
do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf)
para o Banco Central (BC). A
lei foi sancionada sem vetos
pelo presidente da República,
Jair Bolsonaro, na terça-feira.
Em agosto do ano passado, o governo editou a Medida Provisória (MP) nº 893,
transferindo o Coaf para o
BC, mudando o nome para
Unidade de Inteligência Financeira. No entanto, durante a tramitação da MP, no
Congresso Nacional, foi restituída a designação anterior.
Conforme a lei publicada,
“o Coaf dispõe de autonomia
técnica e operacional, atua
em todo o território nacional
e vincula-se administrativamente ao Banco Central do
Brasil”. Diz ainda que o conselho tem por função “produzir e gerir informações de

inteligência financeira para a
prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e promover a interlocução institucional com órgãos e entidades
nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas atividades”.
Conforme a agência Brasil, a lei estabelece ainda, em
seu artigo 4º, que integram a
estrutura organizacional do
Coaf os seguintes órgãos e
entidades: Banco Central do
Brasil, Comissão de Valores
Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria
Especial da Receita Federal
do Brasil, Agência Brasileira
de Inteligência, Ministério
das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal,
Superintendência Nacional
de Previdência Complementar, Controladoria-Geral da
União e Advocacia-Geral da
União.

Bolsa se antecipa ao governo
e cria CPMF para dividendos
O desespero se apossa dos administradores da até
agora monopolista bolsa de valores brasileira. No início deste ano, a entidade anunciou uma redução no seu
pacote de tarifas cobradas em operações visando atrair
novos investidores. Agora, anunciou a criação de uma
cobrança nova: a tarifação do pagamento de proventos,
seja dividendos, juros sobre o capital próprio e remuneração dos fundos imobiliários. Será para afastar os
investidores? Ora, a B3 é uma empresa privada que resolveu competir com a Receita Federal? Ninguém sabe
se a tal de autorregulação lhe permite criar tributos, sem
levar em consideração a bitributação, que não é permitida no Brasil.
O Pedro Pullen Parente, por ser o presidente do Conselho de Administração da B3, é o responsável pela criação de
uma CPMF disfarçada. Paulo Guedes queria e ainda quer
criar imposto desse tipo sobre as movimentações financeiras, e a bolsa está cooperando e fornecendo os meios para
enfrentar o Congresso Nacional, que é contra a criação de
qualquer novo imposto. A bolsa quer descontar uma taxa
de 0,12% do pagamento de proventos a investidores que
possuam carteira acima de R$ 20 mil em custódia. Então,
tem de ser definido é o limite para a tal autorregulação. E
a B3 tem de ser enquadrada.

Bradesco vê JBS em R$ 37
Os analistas do Bradesco BBI, diante da expectativa
de listagem nos EUA neste ano e os fortes compromissos que a empresa assumiu no país ao adquirir várias
empresas, fusões e aquisições no segmento de comida
processada e remoção do overhang (excesso de ações
no mercado, o que no caso acontece no processo de
desinvestimento de um grande acionista, o BNDES)
neste ano, elevaram a recomendação para JBS de neutra para outperform (desempenho acima da média do
mercado), elevando o preço-alvo de R$ 35 para R$ 37.
Consideram o valuation atrativo e que há oportunidade
de compra uma vez que os desafios se dissipam, com a
evolução nas negociações entre EUA–China ainda não
precificada no setor de proteínas.

Cemig desmente venda da Taesa
A Cemig, em nota à CVM, desmentiu a notícia de jornal paulista, segundo a qual estaria preparando a venda
da participação de 21,7% que possui na Taesa. E destaca
que rumores sobre a venda dessa posição acionária são
constantes no mercado. Em 2017, a Cemig vendeu 10% da
participação na Taesa por R$ 717 milhões, mas manteve
um bloco controlador de ações ordinárias.

Iguatemi paga R$ 123 mi por 14% de shopping
Com a merreca de R$ 123 milhões, o Iguatemi comprou 47% do capital da Maiojama, dona de 14% do
Shopping Iguatemi Porto Alegre. O valor do negócio
foi tão baixo, apenas 1,3% do valor de mercado da administradora de shoppings centers, que o pagamento
foi à vista. Com essa operação, passou a ter 42,58%
do shopping gaúcho e mais uma torre comercial anexa,
chamada Iguatemi Business.

Petróleo sobe forte, mas cai forte
A cada dia fica mais difícil especular com a cotação do
barril de petróleo. Os aproveitadores chegaram a provocar valorização de mais de 5% na parte da manhã desta
quarta-feira, mas após o discurso de Trump, a euforia esfriou e os preços partiram para fortes perdas. Os do Brent,
negociado em Londres, caíram 3,18% para os US$ 66,10.
Em Nova York, os do WTI sofreram redução de 4,72%,
baixando para US$ 59,82.

Macy’s fechará 29 lojas
A Macy’s Inc. anunciou o fechamento de 29 lojas,
por causa da crescente concorrência e da mudança dos
consumidores para as compras online. A queda nas vendas não teve influência nessa decisão, apesar dos investidores estarem aguardando um declínio acentuado. As
vendas de novembro e dezembro foram 0,6% menores
que as do mesmo período anterior e, por causa disso,
houve redução de 3,5% na receita do último trimestre
do ano.

Caixa prepara o IPO da Seguridade
A Caixa Econômica Federal aprovou a formação
e a contratação de um sindicato de bancos para conduzir a oferta pública de ações da Caixa Seguridade
Participações. Isso faz parte do plano de desinvestimentos.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. são convidados
a participar da Assembleia Geral Extraordinária que, em primeira convocação,
será realizada no dia 17 de janeiro de 2020 às 15h, na Sede Social, na Rua
Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Renúncia de membro de Conselho Fiscal
Titular; (ii) Destituição de membro de Conselho Fiscal Suplente; (iii) Eleição de
membro de Conselho Fiscal Suplente; (iv) Ratificar as deliberações do Conselho
de Administração sobre: a) atos de destituição e de eleição de Administradores,
e b) composição da Diretoria. Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2020. Bernardo
de Azevedo Silva Rothe - Presidente do Conselho de Administração.

