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Serviços privatizados subiram
mais que inflação em 20 anos
Reprodução/internet

Tarifas de energia, pós-privatização, subiram 358%

Bolsa Família exclui 1,3
milhão com pobreza em alta
Até novembro do ano passado, o
Governo Federal retirou 1,3 milhão
de beneficiários do programa Bolsa
Família alegando irregularidades no
cadastro. De acordo com Ministério
da Cidadania, o cancelamento de benefícios gerou “economia” de R$ 1,3
bilhão para os cofres públicos.
Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo
Barros, o governo está com estudos
adiantados para reformular o programa. No entanto, ainda não há prazo
para que a reformulação seja lançada.
Criado em 2003, o Bolsa Família
é um programa de transferência de
renda do Governo Federal que tem
o objetivo de combater a extrema
pobreza no país. Em 2020, o Orçamento da União prevê que R$ 29,5
bilhões sejam pagos em benefícios
do programa.

O público-alvo do programa é
formado, prioritariamente, por famílias que vivem em situação de
extrema pobreza, com renda per
capita de até R$ 89 mensais, e de
pobreza, com renda entre R$ 89,01
e R$ 178 mensais por membro. O
benefício médio pago a cada família é de R$ 189,21.
“É óbvio que tem alguma coisa errada. O número de pessoas vivendo
na extrema pobreza no país cresceu
cerca de 30% nos últimos cinco anos,
mas os recursos do orçamento destinados ao Bolsa Família em 2020, R$
29, 5 bilhões, são menores do que
os do ano passado, que foram de R$
32,5 bilhões”, constata a jornalista
Helena Chagas, que foi ministra da
Secom no Governo Dilma Rousseff
e integra atualmente o movimento
Jornalistas pela Democracia.

Defasagem na tabela do IR supera
100% pela primeira vez na história
A inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) de 4,31% no ano
passado fez a defasagem na tabela
do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) ultrapassar 100% pela primeira vez na história. Segundo cálculos divulgados nesta sexta-feira
pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
(Sindifisco Nacional), a diferença
entre o IPCA acumulado de 1996 a
2019 e a correção da tabela no mesmo período chega a 103,87%.
Segundo o sindicato, o número
de pessoas isentas passaria de 10
milhões para 20 milhões, caso a

correção fosse feita.
Atualmente, não precisa declarar
Imposto de Renda quem ganha até
R$ 1.903,98 por mês. A defasagem
acima de 100% indica que a faixa
de isenção deveria mais do que dobrar para compensar as perdas com
a inflação nos últimos 23 anos. Segundo o Sindifisco Nacional, os
contribuintes que recebem até R$
3.881,65 por mês deveriam estar
isentos do IRPF.
Segundo o Sindifisco, o atraso na
correção da tabela leva a um efeito
cascata que não apenas aumenta o
imposto descontado na fonte como
diminui as deduções.

CNI constata que,
sem competição,
preços disparam
e prejudicam
setor privado

Os preços de produtos e de serviços controlados, administrados ou
essenciais – como energia, transporte, educação, remédios, médicos,
hospitais e combustíveis – subiram
mais que a inflação nos últimos 20
anos, revelou levantamento divulgado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
Boa parte dos bens e serviços
são controlados por empresas que
foram privatizadas, como é o caso
do setor de energia. Segundo a entidade, apenas os produtos tecnológicos que passaram por inovações,
como televisores e computadores,
tiveram queda de preço no mesmo
período.
De agosto de 1999 a março de
2019, a inflação oficial acumulada
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) somou

240%. No mesmo período, a cesta
de serviços médicos e hospitalares
foi a que mais subiu, 374%, seguida pela energia elétrica, com alta
de 358%. Em terceiro lugar, vem o
transporte público, com aumento de
352%, seguido pela educação formal, com alta de 340%.
Para a CNI, a falta de competição e as falhas de mercado intensificam a alta nos preços dos bens
e dos serviços controlados. “São
mercados fortemente controlados,
seja por intervenções nos preços,
ou por controle sobre a qualidade e
o tipo de serviço prestado – serviços médicos e educação, principalmente – gerando um ambiente de
competição imperfeita”, destacou o
levantamento.
Por outro lado, diversos produtos industrializados tiveram alta
nos preços nos últimos 20 anos em
ritmo menor que a inflação. Os celulares acumularam aumento de
132%. Para os automóveis, a alta
somou 44%. Segundo a CNI, o aumento inferior ao IPCA levou à perda de receita da indústria, dado que
os preços da energia, do transporte
público e dos combustíveis subiram
mais que a inflação, pressionando
os custos de produção.

Mensagens comprometem Boeing em avião que matou 346
Mensagens entregues pela
fabricante de aviões Boeing
ao Congresso norte-americano
mostram as falhas e problemas
no desenvolvimento do 737
MAX, modelo de avião que
provocou 346 mortes em dois
acidentes na Indonésia e na
Etiópia, em 2018 e 2019.
“Você colocaria sua família em um simulador MAX?
Eu não”, afirma um empregado da Boeing em e-mail a
um outro colega, que também
responde
categoricamente:
“Também não”.
Outra mensagem revela que
a companhia negligenciou o
treinamento dos pilotos que

iriam operar a aeronave. A
companhia teria obtido junto
aos órgãos reguladores que os
comandantes que já voaram
no modelo anterior, o 737 NG,
não precisariam passar por
treinamento.
Um
ex-funcionário
da
Boeing ironiza: “Dá para estar
longe de um NG durante 30
anos e ainda assim entrar em
um MAX? Amo!” As horas em
simulador representam alto
custo para as empresas no desenvolvimento de aviões.
As revelações são especialmente preocupantes para
o Brasil. No ano passado, a
Boeing ganhou aval do gover-

Securitização da dívida desviará
impostos para especuladores
Caso seja aprovado pela Câmara, o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 459/2017 – que cria a securitização da dívida pública – vai
desviar recursos arrecadados com
impostos para as mãos de empresas ligadas ao sistema financeiro. O
alerta é da economista Maria Lucia
Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, segundo o
site RBA. A proposta já foi aprovada pelo Senado e deve ser votada
pelos deputados este ano.
A proposta acaba com o orçamento único para estados e municípios, desviando recursos para a
rede bancária. Segundo a economista, trata-se de um “esquema
fraudulento”, semelhante ao que

causou a crise de endividamento na
Grécia, que explodiu em 2008. Permite que a União, estados, Distrito
Federal e municípios cedam aos
bancos o produto da arrecadação
tributária em troca da antecipação
das receitas.
“É um grande esquema financeiro, e totalmente ilegal aqui no
Brasil. Toda a população e todas
as empresas vão continuar pagando os tributos nos bancos. Só
que esse dinheiro dos tributos não
chegará a mais aos cofres públicos. No meio do caminho, ainda
durante o percurso pela rede bancária, eles serão desviados para
investidores privilegiados”, afirmou Fattorelli.

no brasileiro para adquirir a
Embraer, empresa com histórico de tecnologia de ponta e
compromisso com a qualidade das aeronaves que fabrica.
Desde o acidente de 2019, os
737 MAX foram retirados de
circulação no mundo, gerando prejuízos de US$ 9 bilhões
à fabricante.
Outra mensagem de funcionários da companhia norte-americana atacava: “Esse
avião foi projetado por um palhaço sob supervisão de macacos”. Talvez a mais taxativa era
a que falava: “Ainda não fui
perdoado por Deus pelas coisas
que escondi no ano passado”.
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A Meia-lua xiita

Para realizar uma análise do
que está acontecendo no Oriente
Médio, o que vai do Magrebe ao
Afeganistão, é necessário identificar quais são os verdadeiros protagonistas da atual crise. Podemos,
portanto, identificar os quatro: o
primeiro protagonista é Ali Khamenei, no Irã; o segundo, Erdogan,
na Turquia; o terceiro, Putin, na
Rússia; enquanto o quarto é Donald
Trump, nos Estados Unidos.
Neste confronto, um tanto confuso, entre líderes, recursos, aliados e
armamentos, a imagem se apresenta como uma espécie de mosaico no
qual ocorrem vários tipos de conflitos, que têm em comum um único
fator, isto é, o de se impor aos outros quatro protagonistas. O grande
ausente neste cenário é a Europa,
toda tomada por lacerações internas e incapaz de obter resultados
importantes e duradouros.
Vamos começar nossa análise
sobre o primeiro protagonista, o
Irã. Com a eliminação de Saddam
Hussein e o enfraquecimento da
presença sunita no Iraque, o Irã xiita desenvolveu uma política voltada à hegemonia no Oriente Médio.
Para isso, utilizou e continua
utilizando as milícias xiitas, que os
Guardiões da Revolução – a chamada força Al Quds (que significa,
em árabe, a santa [cidade, Jerusalém]) – criaram, guiaram e treinaram, nos vários países, nos últimos
22 anos, de acordo com a estratégia
do general Soleimani.
Qual é o objetivo iraniano? O
objetivo é o de criar um cinturão
territorial, que iria do Irã à costa
do Mediterrâneo, cercando o poder
sunita, inimigo de todos os tempos, qual é a Arábia Saudita. Para
conseguir este intento, os iranianos
criaram os Hezbollahs, no Líbano,
apoiaram o regime de Assad, na
Síria, e, fato não menos importante, formaram as milícias xiitas iraquianas no Iraque, chamadas forças
Hashd al-Shaabi, também conhecidas como Forças de Mobilização
Popular (PMF).
Quanto aos últimos, trata-se de
um grupo de milícias iraquianas
que foram legalmente integradas às
forças de segurança do Estado iraquiano, mas que, segundo os críticos, operariam independentemente
de Bagdá!
O objetivo iraniano, portanto, é
o de criar uma espécie de “Meialua xiita”, que teria como primeiro
resultado o de circundar e isolar a
Arábia Saudita, usando, no Iêmen,
os rebeldes houthis, que a atacam,
por meio de drones e atentados,
como no caso do recente ataque à
refinaria saudita.

O segundo resultado da política
iraniana é o de cercar Israel, armando a jihad islâmica na Faixa
de Gaza, preparando-se para um
conflito com Israel, por meio de
um possível ataque do Líbano, utilizando os Hezbollahs, com as forças xiitas presentes na Síria e com
os palestinos que vivem na Faixa
de Gaza.

Norte-americanos
serão muito temidos,
mas também muito
menos influentes
No entanto, para poder manter
esta área estável e segura, é necessário controlar as rotas marítimas.
Para isso, os iranianos intensificaram o uso de pequenas embarcações e minas no Golfo Pérsico,
mostrando aos oponentes que são
capazes de destruir navios petroleiros estrangeiros que passam pelo
Estreito de Ormuz, mas, também,
os navios da frota norte-americana.
Para demonstrar que não é apenas um blefe, o Irã deve estender
e demonstrar o seu poder. Nesse
contexto, a estratégia de Khamenei se baseia em dois pontos fundamentais, a saber, o programa
nuclear, que o acordo de Viena de
2015, legitimara, apesar de a AIEA
(Agência Internacional de Energia
Atômica) ter sérias suspeitas sobre
o seu provável uso militar; e, como
segundo ponto, o formidável arsenal desenvolvido pelos iranianos,
que, também, inclui mísseis intercontinentais, capazes de carregar
ogivas nucleares.
O segundo protagonista:
a Turquia de Erdogan
Tendo se colocado à frente dos
sunitas, se autoproclamando seu
protetor, Erdogan está desenvolvendo uma política abrangente,
destinada a arrebatar a liderança
sunita da Arábia Saudita, operando
em três frentes: em primeiro lugar,
na Síria, onde, lutando contra os
curdos, aliados de Assad, xiita, ele
se propõe como único defensor dos
sunitas; em segundo lugar, apoiando o grupo da Irmandade Muçulmana Islâmica, considerado, por
Riad, como o seu oponente mais
perigoso.
Nesta função, Erdogan aliou-se
ao Catar e estabeleceu um acordo,
que prevê o envio de soldados turcos a Doha. Ao mesmo tempo, ele
está apoiando o presidente líbio,

reconhecido pela ONU, Feyez alSarraj, em Trípoli. Também, graças ao movimento da Irmandade,
a influência turca está aumentando
entre os palestinos de Jerusalém
Oriental e os árabes-israelenses,
presentes na Galileia.
Finalmente, a terceira frente é representada pelo Corno (Chifre) da
África – também conhecido como
Sudeste Africano e algumas vezes
como Península Somali – onde a
presença de empresas turcas, que
operam na área de Mogadishu, capital da Somália, permite a Erdogan colocar uma forte hipoteca no
controle das rotas marítimas entre
o Oceano Índico e o Mar Vermelho.
O objetivo ambicioso do novo
sultão otomano é o de assumir a
herança do antigo império otomano, o que permitiria recuperar esse
papel de poder sobre os territórios,
que se estendem do Magrebe ao
Golfo Pérsico, como no tempo de
Constantinopla, em um período
muito anterior à criação dos atuais
estados árabes.
O terceiro protagonista:
a Rússia de Putin
O objetivo da estratégia russa
no Oriente Médio é o de devolver
à Rússia o papel de liderança que
a antiga União Soviética exerceu
até 1991. O primeiro passo para
a implementação dessa estratégia
foi a intervenção militar na Síria,
em setembro de 2015, utilizando
a chamada tática dominó, isto é,
avançando, em rápida sucessão,
onde a oportunidade fosse se apresentando.
O fato de impedir o colapso do
regime de Assad, na Síria, não apenas garantiu à Rússia a obtenção
de importantes bases aéreas e navais, mas, também deu aos russos
a oportunidade de operar, fazendo
acordos e tratados com os mais importantes países da região.
O acordo com a Turquia permitiu o fim da longa e sangrenta guerra civil síria; o acordo com o Irã e
o com o Iraque permitiram a luta
contra os jihadistas sunitas; finalmente, o acordo tácito com Israel
garantiu a segurança dos céus.
Nas últimas semanas, Putin repetiu a mesma estratégia, na Líbia, enviando mercenários, que se
juntaram ao general Haftar, que se
levantou contra o legítimo governo
de Trípoli. Além disso, apesar do
vínculo de ferro que une o Egito e
muitos países do Golfo a Washington, a Rússia estabeleceu fortes
acordos com esses países, sempre
com base na luta contra os extremistas islâmicos.

Com essa presença e estratégia,
Putin se apresenta como o defensor
da estabilidade na área, um oponente dos jihadistas, e garante do
equilíbrio entre todos esses países,
enfraquecendo, efetivamente, os
Estados Unidos. Como última provocação antiamericana, foram organizadas manobras navais com o
Irã e a China, a fim de controlar as
rotas de gás natural no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo Oriental, que
poderiam competir com os depósitos russos.
Além disso, um aspecto não desprezível é representado pelo assim
dito soft power russo: a criação de
redes e sites de TV, em todos os
idiomas da região, para entrar no
campo da mídia. Neste âmbito se
encaixa a entrevista da agência russa Ria Novosti ao presidente sírio
Bashar al-Assad, feita no mês de
fevereiro do ano passado. Ele disse: “A presença militar da Rússia
na Síria visa principalmente manter
o equilíbrio no mundo, visto que o
mundo de hoje não vive de acordo
com critérios baseados na legalidade, mas obedece aos princípios da
força. É por isso que a influência
militar russa é necessária para manter um equilíbrio no mundo.” Palavras de grande relevância.
O quarto protagonista:
Trump e os Estados Unidos
Para analisar a situação atual,
devemos primeiro examinar os erros do governo Obama, que foram
explorados, com muita habilidade,
pelos outros protagonistas, a saber,
Khamenei, Erdogan e Putin. Em
2011, os Estados Unidos contribuíram para a criação de instabilidade na Líbia. Posteriormente, a falha em intervir, em 2013, na Síria,
criou um vácuo de poder prontamente preenchido por Putin. Finalmente, em 2015, Obama formalizou e endossou o programa nuclear
iraniano.
Trump, agora, está tentando
consertar a situação, com uma estratégia que se baseia sobre quatro
pilares: a guerra ao Isis e aos grupos jihadistas, com a eliminação
de Al-Baghdadi; o fortalecimento
da aliança com os estados sunitas
e Israel, por meio de acordos regionais sobre comércio e segurança;
o cerco ao Irã, através de sanções
econômicas cada vez mais severas
e com pressão militar, para fazer
fracassar o projeto da Meia-lua xiita; finalmente, restabelecendo sua
presença estratégica na área, com
unidades aéreas e navais e utilizando armamentos de alta tecnologia,
mas, ao mesmo tempo, diminuindo

a presença, in loco, das tropas terrestres.
Nesta perspectiva, assim devem
ser vistas as negociações com os
talibãs, no Afeganistão, que visam
pôr fim à intervenção norte-americana iniciada, em 2001, pelo presidente Georges Bush.
Os assassinatos do general iraniano Qassem Soleimani e do
chefe da milícia iraquiana Ketaib
Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis, pelos Estados Unidos, marcaram uma aceleração das crises no
Oriente Médio. A primeira consequência política foi uma votação
do Parlamento iraquiano, pedindo
ao governo que acabasse com a
presença de tropas estrangeiras no
território nacional.
A tensão é muito alta, não apenas
no Iraque, mas também na Síria e,
especialmente, no Líbano, o que
pode ser o verdadeiro ponto fraco da
situação, correndo o risco de pôr em
causa os equilíbrios constitucionais
inter-religiosos e intercomunitários
que até agora, bons ou ruins, mantiveram vivo este país. Uma grave
crise libanesa refletiria imediatamente sobre a segurança de Israel
e colocaria em movimento alguns
milhões de refugiados sírios e palestinos hospedados nessas terras.
Ainda mais sério, poderia ser o
alargamento dos confrontos às águas
do Golfo, colocando em risco as exportações de petróleo e gás de todos
os países costeiros e aumentando a
tensão entre os árabes, por um lado,
e os iranianos, por outro, nos níveis
mais altos, além de envolver diretamente as importantes forças navais
e aéreas de Washington na região
(sem esquecer as britânicas, francesas, turcas, russas, chinesas e italianas, presentes no Golfo).
Concluindo, talvez vamos ter
uma região onde os norte-americanos serão muito temidos, mas
também muito menos influentes,
e onde as principais potências regionais se envolverão em jogos geopolíticos complexos com muitas
facetas, muito difíceis de decifrar.
Alguns Estados, do Iraque à Síria e talvez até a Líbia, talvez não
sejam formalmente desmembrados, mas, na verdade, serão fatiados em diferentes e variáveis áreas
de influência das várias potências
regionais, com um aumento significativo no sofrimento da população
e, portanto, talvez, também provocando novos movimentos maciços
de refugiados.

 Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa do
CNR (Itália), é editor
da revista Italiamiga.

Como se tornar um investidor?
Diariamente, me deparo com
muitas pessoas se questionando
sobre suas finanças pessoais.
Algumas dizem que não conseguem organizar suas dívidas,
conciliando a receita com as
despesas mensais. Outras afirmam a falta de dinheiro, e até
mesmo de interesse, para investir. A verdade é que provavelmente essas mesmas pessoas
não pararam para pensar que o
dinheiro não é a causa de seus
problemas, mas sim a consequência do desconhecimento de
como lidar com ele.
Digo isso porque a popula-

ção, em sua maioria, tem como
costume trabalhar, receber seu
dinheiro e pagar suas contas,
de modo que, quanto mais recebem, mais gastam. Poucas buscam ter qualquer conhecimento
sobre suas finanças pessoais
para se organizar e ter controle
sobre seu orçamento.
Diante deste contexto, para quebrar esse ciclo de desordem financeira, a melhor forma, com toda a
certeza, é utilizar o bem que todos
nós temos de mais precioso, não
importa qual a classe social ou o
lugar em que moramos. O tempo!
Todos nós possuímos este elemento

para absorver o que há de melhor
para nossas vidas. Então, por que
não utilizá-lo a nosso favor?

Comece investindo
em algo que
é realmente
importante para você
Levanto esta questão pois dia
após dia vejo as pessoas reclamarem que faltam recursos para aplicar no mercado financeiro, quei-

xando-se que as contas não estão
fechando no final de cada mês. No
entanto, passam horas jogando no
celular, checando suas redes sociais, assistindo TV, séries etc.
Por que não utilizar o tempo para
aprimorar nosso conhecimento?
Afinal, não é possível usar os seus
momentos de ócio para fazer atividades que te trarão algum retorno
para a vida, seja financeira, física
ou intelectual? Além disso, que tal
passar mais tempo ao lado das pessoas de quem você gosta?
Digo isso por experiência própria, pois qualquer mudança que
queiramos ter em nossas vidas só
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Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação
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será possível através da nossa força
de vontade, da persistência e, principalmente, da nossa resiliência.
Deste modo, é imprescindível parar
e pensar: o que estamos ganhando
com nossas escolhas? E principalmente, antes de pensar investir em
dinheiro, por que não aplicar nosso
tempo?
Que tal começar hoje a fazer
algo que possa, de fato, fazer a diferença na nossa vida de amanhã?
A reflexão é o passo inicial!

 Vivian Vieira
Coach de transformação
ﬁnanceira e ﬁnanças pessoais.
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Argentina segue caminho
mais positivo que o Chile
Guedes e sua turma
começam o ano pressionados

O ano começa carregando nuvens pesadas vindas de
2019. A produção industrial teve seu pior novembro em
quatro anos, a inflação ficou acima do esperado e o comércio troca chumbo sobre o desempenho no Natal. Ainda que os preços não continuem subindo, o fato é que o
primeiro ano de Governo Bolsonaro termina com IPCA
maior do que o de 2018 (com Temer, o Impopular), quando ficou em 3,75%, e o crescimento do Produto Interno
Bruto inferior ao magro 1,3% de 2018 (os mais otimistas
preveem alta de 1,2% no ano passado, mas os dados mais
recentes podem frustrar até este fraco percentual). Em
dezembro, o IPCA disparou, 1,15%, a maior alta para o
mês desde 2002.
O valor da cesta básica subiu em 16 das 17 capitais
pesquisadas pelo Dieese, em todas acima da inflação oficial. O maior aumento chegou a espantosos 23,64%. O
governo não só acabou com a política de aumento real
para o salário mínimo, como determinou reajuste abaixo
da inflação. A forte elevação de preços de alimentos –
não só carne, mas arroz, feijão e outros itens básicos da
dieta brasileira – deixa a questão ainda mais delicada.
Na média, os preços dos produtos alimentícios subiram
6,37% no ano passado, mas carne (32,4%), feijão-carioca (55,99%), alho (33,5%), ovos (14,73%), frango inteiro e em pedaços (12,21% e 15,26%) acumularam altas
de dois dígitos. Lembre-se que a forte seca de 2013/2014
fez disparar o preço da comida e da energia elétrica e
minou o Governo Dilma.
No lado financeiro, a queda nos juros foi um gol, mas,
com a alta do IPCA, já se fala em subir. O ano passado
fechou com saída líquida de US$ 44,77 bilhões, a mais
alta da história. A conta financeira registrou saída líquida
de US$ 62,24 bilhões, boa parte através da retirada, por
investidores estrangeiros, de US$ 44,5 bilhões.
Assim, nem mesmo entre seus pares o ministro Paulo
Guedes e a equipe econômica conseguiram emplacar o
discurso da volta da credibilidade. Em ano de eleição, com
pouco, quase nada, a apresentar e com a inflação na mesa
do brasileiro, Guedes e equipe vão estar sob pressão.

Terra arrasada
Os investimentos feitos pelos fundos de pensão dos
funcionários das empresas estatais sempre foram alvo de
cobiça no meio empresarial e no financeiro. Uma pequena fração percentual a mais em um valor aplicado bilionário significa gordos lucros, muitos agrados, poucas
investigações e quase nenhuma punição.
Demarcado o terreno, é importante dizer que propinas
e mutretas são a exceção, não a regra. Ainda é cedo para
dizer se é o caso na Operação Greenfield, que investiga
desvios através de investimentos na Sete Brasil. Até um
assessor especial do ministro Paulo Guedes foi denunciado pelo Ministério Público Federal (por fato ocorrido
no governo anterior, ressalte-se).
O que parece é uma confusão, por ignorância ou
proposital, em que se tenta condenar políticas de governo. A Sete Brasil foi uma fórmula engenhosa de viabilizar a construção de plataformas de petróleo no país,
agregando investidores – fundos de pensão e os maiores
bancos – sem pressionar o balanço da Petrobras.
A construção permitiu ao setor naval gerar 80 mil empregos diretos e viabilizou uma cadeia de fornecedores
de peças e serviços nacionais. Tudo foi desmontado, de
uma hora para outra, a partir da difundida fake news de
que a Petrobras estava quebrada.
A justiça tem o dever de separar o que é mutreta, se
houve, do que foi uma política implementada por um
governo eleito – e explodida por um governo não eleito.

Inversão do sujeito
Na Globonews, a apresentadora fala de reação dos Estados Unidos ao ataque às bases norte-americanas feito
pelo Irã. Tudo bem que é um conflito de anos, mas o
caso atual não começou com o assassinato, pelos EUA,
do general iraniano?

Bumerangue
Merece a leitura o artigo “Como os EUA ajudaram
a criar a sangrenta guerra de gangues de El Salvador”,
publicado pelo jornal britânico The Guardian, disponível em theguardian.com/news/2020/jan/10/how-the-ushelped-create-el-salvadors-bloody-gang-war (é longo e
em inglês)

Contra quem?
Já podem ser vistos, em carros, plásticos com a campanha pra lá de ilegal e antecipada: “Bolsonaro 2022:
primeiro consertamos, agora avançamos”. O conserto,
mostram os números, não resistiu à primeira chuva. Mas
é sincero ao admitir que, nesses 4 anos, nada vai avançar.

Rápidas
No dia 18, das 12h às 18h, o Shopping Jardim Guadalupe promove mais uma edição da Feira de Adoção de
Animais Me dê um Lar *** A Feira Caxias Shopping de
produtos sustentáveis volta dia 19, das 12h às 18h.

Para o FMI, novo
governo tem
como objetivo
proteger os mais
vulneráveis

O diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI)
para o Hemisfério Ocidental,
Alejandro Werner, foi categórico ao afirmar que o novo
governo da Argentina adotou
um rumo econômico positivo, enquanto o Chile deve
ter seu crescimento revisto
para baixo. De acordo com
trechos divulgados antecipadamente de uma entrevista à
rede norte-americana CNN,
a ser transmitida no próximo
domingo, Werner comentou
que o novo governo argentino - empossado há menos
de um mês - não expôs um
“plano mais detalhado”.
O presidente argentino
Alberto Fernández manifes-

tou sua intenção de cumprir
as obrigações da dívida. Advertiu, porém, que fará isso
quando a economia voltar
a gerar recursos, após quase dois anos de recessão e
de queda do Produto Interno Bruto (PIB) na gestão de
Mauricio Macri (2015-2019).
“O governo anunciou medidas importantes que têm
como objetivo proteger os
mais vulneráveis e tentar estabilizar a situação de instabilidade dos últimos meses”,
afirmou Werner.
No ano passado, Macri recorreu ao FMI como salvavidas, quando os mercados
globais de empréstimos se
fecharam para a Argentina, e
o país poderia cair em “default”.
O FMI deu a Macri a
maior ajuda da história, com
um empréstimo em “stand
by” de US$ 57 bilhões. Deste
total, os argentinos receberam US$ 44 bilhões. Fernández disse que não fará novos
desembolsos do FMI, porque
não teria como quitá-los.
“É importante que tenha-

mos um diálogo mais profundo e mais detalhado com
a Argentina, como expressaram o presidente Fernández
e o ministro (da Economia,
Martín Guzmán)”, disse o
funcionário do Fundo.
Werner esclareceu que
as medidas de emergência foram lançadas “em um
contexto, em que as contas
fiscais não fossem afetadas
e que qualquer aumento de
gastos fosse no sentido de
um aumento da receita que
o financie de uma maneira
saudável”. Em uma primeira reação, o ex-diretor para
o Hemisfério Ocidental do
FMI Claudio Loser comentou que “o fato de (Werner)
ter mencionado a manutenção da política fiscal é muito
importante e positiva”.
“Evidentemente, há alguns elementos no programa
econômico do governo que
não parecem bons para o
Fundo, mas o elemento fundamental, que é a disciplina
fiscal, é um ponto muito a
favor”, ressaltou, em entrevista à rádio El Destape.

Chile

Conforme a AFP, ao falar
do Chile, Werner afirmou
que “os indicadores de alta
frequência para outubro mostraram uma contração muito
importante que levou vários
analistas a revisarem o crescimento da economia chilena
em mais de um ponto percentual para 2019 e 2020”.
“Não revisamos ainda.
Vamos fazer isso na terceira
semana de janeiro, que é a
data em que apresentamos a
atualização dos nossos prognósticos”, acrescentou.
“Claramente, nossa estimativa terá um efeito importante”, disse Werner. “Um
crescimento que se antecipava que subisse em uma faixa de 2,5% e 3,5% terá uma
revisão considerável para
baixo”, completou. Na mesma entrevista, Werner disse
ainda que “a Colômbia, provavelmente, em 2019, terá
um crescimento ligeiramente inferior a 3,5%, e estamos
esperando um número parecido para 2020”.

A desaceleração da indústria mundial em 2019

O dinamismo da produção manufatureira no mundo
todo encolheu ao longo do
ano, de +2,2% para +1,2%
do primeiro ao terceiro trimestre de 2019 na comparação com igual período
do ano anterior, é o que o
relatório recente da Unido
(United Nations Industrial
Development Organization).
Nas nações industrializadas,
a taxa de variação da produção de manufaturas regrediu
de +0,4% em janeiro-março
para -0,5% em abril-junho e
então para -0,7% em julhosetembro de 2019. Nas economias em desenvolvimento
e emergentes exceto China, a
involução foi de +0,9%, para
+0,2% do 1º trim/19 para o
3º trim/19.
A produção da indústria
de transformação chinesa,
apesar de ter mantido uma
taxa de crescimento bem
acima dos demais países
(+5,1%), não escapou da
desaceleração e assinalou
a menor variação positiva
desde o início da série histórica, iniciada em 2006. Este
comportamento da indústria
mundial em no 3º trim/19
tem sido puxado especialmente pela maioria dos
grupos de países industrializados, notadamente pela

Europa (-1,0%) e pelo Leste
Asiático (-0,8%), e em menor medida, a América do
Norte (-0,5%).
Dentre os emergentes, a
América Latina manteve
ritmo fraco na produção industrial. Em julho-setembro
de 2019, a produção dos países da região recuou -0,5%
frente ao mesmo trimestre
do ano anterior. Esse resultado deveu-se, principalmente, aos resultados
negativos da indústria da
Argentina (-5,2%) e do Brasil (-1,4%). Deste modo, a
desaceleração da indústria
brasileira em 2019 não é um
fenômeno isolado, já que a
produção industrial no mundo e nas principais potências econômicas seguiram o
mesmo caminho.
O diferencia o caso do
Brasil é não apenas o fato de
termos passado recentemente (em 2014-2016) por uma
aguda crise industrial, mas
também pela perda de ritmo
ter sido tamanha que o setor
voltou a registrar retrocessos
desde do final do ano passado até o 3º trim/19.
A partir de dados dos
próprios países, da OCDE e
da Eurostat, o Iedi elaborou
um ranking internacional
de crescimento da produ-

MOVIMENTO FRATERNO COMPARTILHAMOR
CNPJ/MF: 14.386.760/0001-93 – RCPJ 248.581
ASSEMBLÉIA GERAL (A.G.O.)
CONVOCAÇÃO
RIO DE JANEIRO, 13 DE JANEIRO DE 2020

São convocados os Senhores Associados da MOVIMENTO FRATERNO
COMPARTILHAMOR, a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 20 de janeiro de 2020, às 20:00hrs para 1º convocação e às 20:30
horas para a 2º e última convocação, na sede social da associação,
nesta capital (RJ), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Exposição aos associados da necessidade substituição;
b) Leitura e discussão do relatório da (CDR) sobre a atuação do
movimento no ano de 2019;
c) Eleição dos membros do conselho Fiscal (CF);
d) Outros assuntos pertinentes a Assembleia Geral.
As chapas candidatas à eleição devem submeter a sua inscrição
por escrito, via correio eletrônico para contato@compartilhamor.
com.br, conforme ficha da candidatura disponível através de
solicitação ou presencial, na ocasião de realização da A.G.O.
Os candidatos aos cargos da Diretoria, devem ter apoio de 5 (cinco)
membros do MOVIMENTO FRATERNO COMPARTILHAMOR. A
nova chapa eleita assumirá a partir do dia 23 de fevereiro de 2020,
data em que o mandado da presente gestão, será encerrado.
Terão direito a voto, os associados que estiverem em dia com as suas
obrigações associativas estatutárias.
Cordialmente
Telma Levy
Presidente
COMPARTILHAMOR Triênio 2020-2023 – Conselho direto

ção indústria com 44 países
para o acumulado jan-out
de 2019. O Brasil ocupou a
33ª colocação, com um resultado de -1,1% (variação
que se manteve mesmo incorporando o desempenho
decepcionante de nov/19).
Ficamos à frente de países industrializados, como
Japão (-1,7%), Coreia do
Sul (-1,8%) e Alemanha
(-4,0%), mas muito abaixo
do dinamismo referente à
mediana da amostra considerada (+0,9%).
Do ponto de vista setorial,

os dados da Unido mostram
que as indústrias de médiaalta e alta tecnologia, que
lideraram o crescimento da
produção de manufaturas
mundial no início de 2018,
representaram a maior desaceleração. Os efeitos negativos vieram, sobretudo, dos
setores automobilísticos e de
equipamentos. Em julho-setembro de 2019, a indústria
de média-alta e alta tecnologia cresceu apenas +1,3%,
comparativamente
menos
que os bens de média intensidade (+2,1%).

EUA: pessimismo de 97% dos CFOs

Cerca de 97% dos diretores financeiros (CFOs)
das grandes companhias na
América do Norte disseram
esperar certa forma de desaceleração econômica nos
Estados Unidos em 2020,
segundo uma nova pesquisa
divulgada na última quintafeira. No geral, 12% dos
CFOs disseram acreditar
que uma queda já começou,
e 14% acreditam que eles já
veem sinais de uma queda
nas operações da sua companhia, segundo a pesquisa CFO Signals, conduzida
pela Deloitte, para o quarto

trimestre de 2019.
A pesquisa foi conduzida
de 11 a 22 de novembro e entrevistou 147 CFOs de grandes companhias da América
do Norte com mais de US$ 3
bilhões de receita anual cada.
Oitenta e dois por cento dos
CFOs disseram terem tomado pelo menos uma ação defensiva em resposta a ou em
antecipação de uma desaceleração, bem acima dos 54% no
primeiro trimestre de 2019.
Apenas 3% dos CFOs não
espera ou vê sinais de uma
desaceleração ou recessão,
segundo a pesquisa.

COOPARIOCA – COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.
CNPJ Nº 31.344.070/0001-90
Edital de Convocação Assembléia Geral Extraordinária
Em conformidade com o art. 26, Inciso I, do Estatuto Social, a Diretoria convoca os
cooperados em dia com suas obrigações sociais a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária no dia 25/01/2020 (sábado), na sede da Cooperativa, sito a rua
Maestro Henrique Vogeler, 142, Brás de Pina – Rio de Janeiro – RJ. Com a 1ª convocação às 8:00h com quorum mínimo de instalação de 2/3 do Quadro Social; 2ª convocação às 9:00h com quorum mínimo de instalação de ½ mais um do Quadro Social; 3ª e última convocação às 10:00h com quorum mínimo de instalação de 10(dez)
cooperados presentes em dia com suas obrigações sociais para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Item 1 - Analise e deliberação do abaixo
assinado do quadro social solicitando isenção da taxa de manutenção por 2 meses
com recursos do FLV. Para efeito de quorum contamos com a presença de 185 cooperados. Rio de Janeiro 13/01/2020. Severino Vicente de Lima. Diretor Presidente.
Sindicato da Indústria de Material Plástico
do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ Nº. 33.698.317/0001-00
Endereço: Rua Santa Luzia, 776 Salas 203/204/303/304
Centro - Rio de Janeiro - RJ
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
Este Sindicato nos termos do seu Estatuto, torna público que no dia
21/11/ 2019 a Assembleia Geral aprovou a Previsão Orçamentária
para o exercício de 2020, cujo o resumo é o seguinte:
- RECEITAS RENDA SOCIAL
200.000,00
RENDA PATRIMONIAL
36.000,00
RENDA EXTRAORDINÁRIA
6.000,00
SUB-TOTAL .............................................................................242.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO
275.850,00
TOTAL DAS RECEITAS ..........................................................517.850,00
- DESPESAS ADMINISTRAÇÃO GERAL
401.300,00
AUXILIO DIVERSOS
28.800,00
OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS
15.000,00
ASSISTENCIA TECNICA
72.750,00
SUB TOTAL-TOTAL ................................................................517.850,00
TOTAL DAS DESPESAS ........................................................517.850,00
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020.
Gladstone José dos Santos Junior - Presidente
Franklin Soares Vieira - Tesoureiro
José Ribamar do Amaral Cypriano - Contador CRC-RJ 60.038
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Consumo de famílias no Rio teve
queda de 4,1 pontos em dezembro
Uma taça de Chianti para
começar a explorar a Toscana!
Toscana é um dos destinos mais cobiçados da Europa.
Com um passado cultural exuberante, é na capital da Europa Renascentista, Florença, que se encontram grandiosos acervos das artes clássicas, distribuídos pelas galerias,
museus e piazzas. Entre as relíquias culturais toscanas
estão os produtos agroalimentares, como o vinho, que ganhou mais vigor ainda com a cobertura internacional da
mídia especializada contemporânea: ao verde dos ciprestes, se soma o caldo rubro de muitos vinhos tintos que fazem desta uma das mais renomadas regiões vitivinícolas
do mundo.
Com uma topografia bem adequada à vitivinicultura,
2/3 da Toscana tem a presença de colinas, que se misturam a terrenos planos, abrigando os vinhedos da sua casta
principal, a Sangiovese. Pelo menos metade das prateleiras de qualquer varejo é tomada de Chiantis, considerada
a mais antiga zona de origem vitivinícola da Itália, estabelecida em 1932 por decreto ministerial. São muitos
Chiantis em quantidade e com enorme variabilidade qualitativa.
A partir dos anos 1980, houve um desmembramento
regulamentar, que destacou oito zonas dentro da área mais
ampla de Chianti. Dentre elas, a maior e que corresponde
ao núcleo original de produção leva a expressão Chianti
Classico e concentra vinhos com mais estrutura e complexidade do que os Chiantis genéricos. A área de produção
do Chianti Classico era o núcleo original da produção de
Chiantis, que remonta ao século XIV e que foi se alargando e se descaracterizando para atender a grande demanda
de consumo, até que as DOCGs (Denominações de Origem Controlada e Garantida) fossem criadas para preservar a distinção entre as qualidades.
Não é preciso sair do Brasil para identificar que os
Chiantis podem ser bem desiguais em qualidade, e uma
forma de ser mais assertivo é buscar triar pela DOCG.
Além do Chianti Classico, há vinhedos de colinas a leste
de Florença, cujos produtos apresentam boa qualidade,
sempre dependendo do produtor: o Chianti Rufina (não
confundir com a marca Rufino), o Chianti Colli Senesi e
o Chianti Colli Fiorentini, por exemplo.
Tornada DOCG em 1996, os vinhedos do Chianti Classico se situam nas colinas que vão do sul de Florença até
Siena, abrangendo seis comunas, que também recebem
turistas amantes de vinhos. O simpático galinho da etiqueta rosa que rotula o pescoço das garrafas de Chianti
Classico remete ao Gallo Nero, emblema da Liga Militar
de Chianti no século XIV e quer dizer que o vinho traz, no
mínimo, 80% de Sangiovese, 4.400 vinhas por hectares e
uma média de 2kg de uvas por vinha.
O corte do Chianti Classico pode levar o acréscimo de
outras uvas tintas locais (Canaiolo Nero Colorino e Mammolo) ou internacionais (como Merlot e Cabernet). Já o
Chianti genérico exige 70% de Sangiovese + um mínimo
de 10% de uvas brancas, o que faz dele um vinho mais
simples, magro, com alta acidez, para ser bebido jovem.
Temos ainda os Chiantis Riservas, que pode se igualar a
grandes vinhos da Toscana, devendo envelhecer por no
mínimo dois anos, com três meses de afinamento em garrafa para chegar ao mercado.
Florença é uma cidade viva, animada em boa parte do
ano. Como em todo ponto turístico, algumas regiões, embora belas, têm sua evidência cultural e regional às vezes
artificializada pela intensa concentração turística – o que
não me agrada. Afinal, melhor do que beber o Chianti
“Made in Tuscan” é ver aquilo que não está ao alcance
das lentes. Gosto bastante de “flanar” pelas cidades e às
vezes descubro coisas interessantes, às vezes também fico
exausta e perco o meu tempo. Em Florença, funcionou –
encontrei alguns lugares menos previsíveis que compartilho com vocês.
Um deles fica bem perto da famosa Ponte Vecchio, mas
num cantinho meio escondido. O Le Volpi & L’Uva (Piazza dei Rossi, 1) é um bar de vinhos com cara de bistrô,
com uma seleção muito particular de produtos, que podem ser bebidos in loco ou comprados em garrafas. Foi
montado por três sommeliers em 1992, com o intuito de
apresentar aos clientes frutos de uma garimpagem enológica em pequenas propriedades da região. O local é
apertadinho, e os clientes se distribuem ao longo de um
pequeno balcão para provar vinhos e comidinhas locais,
bem ao estilo de produtos de terroir. Ali é possível perceber certa cumplicidade entre frequentadores e donos que
compartilham a paixão pelo vinho. Para quem não quer
arriscar perder tempo procurando encontrar o que não está
a olhos vistos (como eu), atualmente eles contam com um
website, pelo qual fazem reservas para degustações e disponibilizam menus de vinhos e pratos: levolpieluva.com.
Outro local, menos com o perfil enófilo, apesar de
oferecer uma boa seleção de vinhos, é o La Prosciutteria
Trata-se de um bar com ares de juventude descolada, com
ofertas de comidinhas e taças de vinhos mais acessíveis.
Ao longo de um espremido corredor, está uma vitrine de
deliciosos embutidos, pães, conservas, queijos, entre outros, que podem ser montados de modo bem informal pelo
cliente para compor tábuas e sanduíches e regá-las com
vinhos de produtores parceiros da casa (desde um supertoscano simples a vinhos do Sul da Itália). As pessoas se
misturam ali, em pé, ao longo do balcão, nas mesas e bancos improvisados do lado exterior, para saborear a regionalidade e celebrar o prazer de estar “descontraidamente”
experimentando as delícias fiorentinas.
Há muito mais, lugares mais sofisticados, na moda, turísticos, entre outros. Florença é linda e cheia de graça.
Arte, cultura, vinhos e comida deliciosos não faltam. E
esse é só o ponto de partida da Toscana. Itália será um dos
meus temas deste início de ano. Acompanhe a coluna!
A partir de 28 de janeiro, estarei em São Paulo, ministrando o Nível 1 da escola norte-americana de formação
internacional de Sommeliers ISG (International Sommelier Guild). São oito encontros, com degustação de
48 rótulos. Mais informações pelo link: sommacademy.
engaged.com.br/turma/nivel-1-isg-spitaim-curso/saopaulo-itaim-bibi-noite

O Índice de Consumo das
Famílias (ICF-RJ) registrou,
em dezembro, queda de 4,1
pontos frente ao mês anterior e devolveu parcialmente o crescimento observado
na passagem entre outubro
e novembro (+4,6 pontos).
A piora, no entanto, não foi
suficiente para interromper
o processo de melhora do
índice observado ao longo
de 2019 no Estado do Rio de
Janeiro. No último mês do
ano, o índice atingiu valor
igual a 83,8 pontos.
Em 2019, o índice registrou crescimento igual a
16,5% na variação acumulada em 12 meses e que foi
encerrada em dezembro. Todos os itens que compõem o
índice registram crescimento
positivo na mesma comparação.
Na passagem entre no-

vembro e dezembro, todos
os itens registraram queda,
com exceção do item momentos para duráveis (+2,6
pontos), que registrou o
quinto aumento consecutivo,
influenciado pela queda da
taxa de juros paga pelo consumidor final.
Para o diretor do Instituto
Fecomércio de Pesquisas e
Análises (Ifec-RJ), João Gomes, a partir de janeiro, a recuperação da confiança pode
ganhar força.
“O Estado do Rio de Janeiro contará com o estímulo
à demanda privada decorrente da queda da taxa de juros
e dependerá mais fortemente
da maneira como o estado
e os municípios enfrentarão
seus graves problemas orçamentários”, ressalta o diretor
do Instituto, ligado à Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro.
Os efeitos expansionistas
da liberação dos recursos do
PIS-Pasep e do FTGS deverão se concentrar no último
trimestre de 2019, já que os
saques foram liberados entre
setembro e dezembro do ano
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que passou. Segundo dados
divulgados pelo Banco Central, estima-se que apenas
R$ 3,6 bilhões sejam adicionados à economia brasileira no primeiro trimestre de
2020 (contra R$ 28,3 bilhões
no terceiro e quarto trimestre
de 2019).

Ouro Preto quer se tornar o Vale do Silício brasileiro

Em 2017, 13,9 mil novas
empresas de tecnologia foram abertas, representando
um crescimento de 17% no
setor. Tendo em vista que a
transformação digital tem estado cada vez mais presente
no cotidiano dos brasileiros,
a tendência é que esse número aumente. A expectativa é
que esse crescimento se dê no
Sudeste, tendo em conta que,
em 2018, 69,3% das empresas no segmento funcionavam na região. As informações são da Neoway, empresa
especialista em big data.
A cidade mineira Ouro
Preto tem sido palco para o
crescimento tecnológico na
região. Desde dezembro do
ano passado, o município
tem tomado ações de incentivo à inovação e tecnologia.
Dentre elas, a instauração de
um GT (Grupo de Trabalho)
para o desenvolvimento do
Programa do Parque Tecnológico de Ouro Preto, oficializado pelo Decreto 5.385 de
29 de maio de 2019.
O objetivo do poder executivo é fomentar o empreendedorismo e a criação de
empregos na cidade através
da tecnologia. Segundo Felipe Guerra, secretário de Turismo, Indústria e Comércio
da Prefeitura de Ouro Preto,
o município “tem todos os
atributos para ser um gran-

de indutor de tecnologia da
região, pois temos a Ufop
(Universidade Federal de
Ouro Preto) e o IFMG (Instituto Federal de Minas Gerais), bem como as empresas
mineradoras que nos cercam”.
A Samarco, protagonistas
do desastre em Mariana, é
uma das empresas que estão auxiliando no desenvolvimento do Inconf.Tech
– nome atribuído ao futuro
Parque Tecnológico da cidade. Para o cofundador da
Usemobile, empresa de desenvolvimento de aplicativos, Conrado Carneiro, “é
fundamental que todas as
empresas de tecnologia de
Ouro Preto tenham algum
tipo de participação”. A prefeitura tem buscado apoio
em outras organizações, seja
para incentivos fiscais e ou
criação de um networking.
Modelo limpo
O turismo e a mineração são duas das principais
atividades
ouro-pretanas.
Entretanto, uma vez que os
recursos explorados não são
renováveis, a atividade exploratória é insustentável.
Portanto, é imprescindível
estabelecer novas atividades
na cidade e na região.
O CCO da I Love Pixel

e co-fundador do Valin (comunidade de startups e empresas de base tecnológica
da região de Mariana e Ouro
Preto), Kelson Douglas, vê a
tecnologia como uma nova
oportunidade para a cidade,
pois ele acredita que haverá “menos problemas se
buscarmos outros modelos
de negócio agora do que se
deixarmos para procurá-los
mais para perto do colapso
das mineradores”.
Em consonância, o professor de Inovação e Empreendedorismo na Escola de
Minas da Ufop, André Luís
da Silva, vê potencial na cidade porque “tem mão de
obra qualificada, força política da prefeitura e espaço
físico para tal”.
Com um parque tecnológico estabelecido na região,
a mão de obra qualificada
terá oportunidade para permanecer na cidade, fomentando a economia e o desenvolvimento do município.
Startups
O Vale do Silício consiste
num aglomerado de empresas que visam a inovação
(o silício é uma referência
a um dos materiais usados
na confecção de componentes de hardware). A região
dos Estados Unidos abriga

um – não tão – novo modelo de empreendimento: as
startups. Elas consistem em
pequenas empresas que buscam solucionar problemas
de forma inovadora, majoritariamente a partir de softwares e correlatos.
Nessa perspectiva, projeções para Ouro Preto não
fogem do cenário do Vale
do Silício original. Afinal,
também existem oportunidades de desenvolvimento
tecnológico na cidade turística. Quatro startups já
demonstraram interesse em
contribuir com o futuro Inconf.Tech. Essas iniciativas
têm o propósito de reciclar
os rejeitos produzidos pelas
mineradoras da região.
Além da chegada dessas
novas organizações tecnológicas no município, existem outras empresas ouro
pretanas já estabelecidas
e com atividades ligadas à
tecnologia e TI, fugindo da
mineração como atividade
primária, como a Gerencianet, uma Instituição de Pagamento (IP) regulamentada
pelo Banco Central já com
12 anos de mercado.
Outros destaques são a
Stilingue (de Inteligência
Artificial) e a Usemobile,
que possui mais de 80 projetos executados na área de
mobilidade urbana.

Brasil exportou US$ 967 milhões em calçados em 2019
As exportações de calçados brasileiros somaram US$
967 milhões em 2019. De
acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), foram 114,55
milhões de pares embarcados. Os números representam
queda de 0,9% em receita e
aumento de 0,9% em volume
no comparativo com 2018.
Em dezembro de 2019,
foram vendidos ao exterior
10,34 milhões de pares a
US$ 80,73 milhões, quedas de 21% em volume e de
17,2% em receita em relação
a dezembro de 2018.
EUA, Argentina e França seguem sendo os prin-

cipais mercados. Entre os
vinte maiores compradores
do ano, os Emirados Árabes
Unidos aparecem na 14ª posição. O único país árabe listado comprou 1,67 milhão de
pares a US$ 12,04 milhões,
crescimentos de 60,1% em
volume e de 17,7% em receita no comparativo com
2018. Em entrevista à Agência de Notícias Brasil-Árabe
no mês passado, o presidente da Abicalçados, Haroldo
Ferreira, disse que as exportações ao mundo árabe vêm
crescendo ano a ano.
Na nota, Ferreira afirmou
que o resultado geral apontou para uma forte influência
do câmbio no período. Com

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THIAGO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – AGO
CÓDIGO: 1829
Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Sr.ª.
Síndica, Temos o grato prazer de convidar V.S. ª para a Assembleia
Geral Ordinária, que se fará realizar em 31 de janeiro de 2020, às 20:00
horas em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação,
com qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio,
a fim de tratar dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia:
1) Prestação de Contas relativas ao período de janeiro/2019 a
dezembro/2019;
2) Eleição de Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo;
3) Previsão Orçamentária relativa ao exercício de 2020;
4) Assuntos Gerais.
Os condôminos poderão se fazer representar por procuradores,
devidamente credenciados por procurações, que atendam a todas as
formalidades legais.
Atenciosamente,
Agnaldo Teixeira
Unidade de Negócios Condomínios
Gerente
Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2020

o dólar cerca de 10% mais
caro do que no ano anterior,
os calçadistas conseguiram
formar preços mais competitivos no mercado internacional. “Se convertermos para
real, a exportação de 2019
foi 7% superior à de 2018”,
afirmou.
O resultado do ano teve
também influência do mercado norte-americano, que
importou mais calçados brasileiros para fugir das sobretaxas aplicadas ao calçado
chinês, em função da guerra comercial instalada entre
EUA e China. Em 2019, o
principal destino do calçado
brasileiro no exterior importou 11,9 milhões de pares

por US$ 197,5 milhões, altas
de 10,5% e de 18,4%, respectivamente, ante 2018.
Já o segundo destino do
calçado brasileiro no exterior puxou a média geral
para baixo. Com a crise econômica, em 2019 a Argentina importou 10 milhões
de pares, pelos quais foram
pagos US$ 105,2 milhões,
quedas de 15% e 24,7%, respectivamente, no comparativo com 2018.
O terceiro destino do ano
foi a França, para onde foram embarcados 7,9 milhões
de pares, que geraram US$
60,42 milhões, altas de 7,8%
e de 6,2%, respectivamente,
em relação ao ano anterior.

COOPARIOCA – COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.
CNPJ Nº 31.344.070/0001-90 NIRE nº 334.0000305-5
Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária
Em consonância com o Art.25, Item I, capítulo VI, art.32, itens I,II,III,IV e V, Seção
I do Estatuto Social, a Diretoria da Cooparioca – Cooperativa de Trabalho de Taxi
Carioca Ltda, Convoca os cooperados em dia com sua obrigações sociais a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária. No dia 15 de Fevereiro de 2020 na sede,
sito à Rua Maestro Henrique Vogeler, nº 142, Brás de Pina, Rio de Janeiro, com
1ª convocação às 08:00h, com quorum mínimo de instalação de 2/3 do Quadro
Social; 2ª convocação às 9:00h com quorum mínimo de instalação de ½ mais um
do Quadro Social; 3ª e última convocação às 10:00h com quorum mínimo de instalação de 10(dez) cooperados presentes em dia com suas obrigações sociais para
analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ITEM 1 – Prestação e
aprovação das contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) balanço; c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; d) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso as parcelas para os fundos obrigatórios. ITEM: 2 – Eleição
dos membros do Conselho Fiscal: 03(três) membros efetivos e 03(três) membros
suplentes. Eleição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina: 03(três) membros efetivos e 03(três) membros suplentes. Os candidatos deverão observar: Art.
36, Capítulo VII do Estatuto Social. A urna ficará à disposição do Quadro Social
até análise do último tópico. Em seguida será efetivada a apuração. Para efeito
de Quorum, contamos com a presença de 185 cooperados. As inscrições para os
candidatos se encerrarão no dia 31 de Janeiro de 2020, às 17:00h, na sede. Rio
de Janeiro, 13 de Janeiro de 2020. Severino Vicente de Lima. Diretor Presidente.
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PPSA vendeu mais
óleo e gás em 2019
Arrecadação
foi quase 48%
maior que no
ano anterior

A
Pré-Sal
Petróleo
(PPSA), empresa vinculada
ao Ministério de Minas e
Energia, apurou uma arrecadação 47,5% maior em 2019
com a comercialização de
petróleo e gás natural pertencentes à União nos contratos
de partilha de produção do
pré-sal. A empresa informou, nesta sexta-feira, que,
somando esse montante ao
que foi obtido com a Equalização de Gastos e Volumes
(EGV) de jazidas compartilhadas, a arrecadação total
para a União chegou a R$
848 milhões no ano passado.
No regime de partilha,
que vigora em áreas do présal, o consórcio de empresas
que explora e produz em um
campo divide com a União o
excedente em óleo que sobra
após serem descontados os
custos de operação, chamado óleo-lucro.

A Pré-Sal Petróleo é a
empresa estatal responsável
pela gestão desses contratos,
pela comercialização de toda
a produção de petróleo e
gás que a União obtém com
eles e pela representação da
União em conciliações financeiras que envolvem esses campos.
Conforme a agência Brasil, de janeiro a dezembro de
2019, a estatal comercializou 2,6 milhões de barris de
petróleo da União nos Campos de Mero (Libra) e Entorno de Sapinhoá, arrecadando
R$ 469 milhões. Além disso,
foram comercializados 16,2
milhões de metros cúbicos
do gás da União dos Campos
de Lula e Entorno de Sapinhoá, no valor aproximado
de R$ 1 milhão.
A arrecadação restante,
de R$ 378 milhões, foi obtida por meio de conciliações
financeiras, que são necessárias quando o limite de uma
jazida petrolífera ultrapassa
a área concedida ou contratada. Esses acordos, chamados de Equalização de Gastos e Volumes, ocorreram
nas jazidas compartilhadas
de Sapinhoá, Tartaruga Verde e Lula.

Previsão
O diretor-presidente da
Pré-Sal Petróleo, Eduardo
Gerk, explicou que o crescimento da comercialização
de hidrocarbonetos em 2019
se deve ao acréscimo das
produções de petróleo de
Sapinhoá e de gás no Campo
de Lula.
A previsão da Pré-Sal Petróleo é que a arrecadação
continue a crescer, já que o
pico de produção dos 17 contratos do regime de partilha,
incluindo três que serão assinados em março, será apenas
em 2032. Gerk estima que a
receita para a União vai passar de R$ 10 bilhões por ano
a partir de 2025. Em 2028,
a projeção aponta que a arrecadação anual vai superar
R$ 30 bilhões, chegando, em
2032, a uma receita anual de
R$ 110 bilhões.
Produção
Em dezembro, a produção
nacional de petróleo ultrapassou a marca de 3 milhões de
barris por dia, pela primeira
vez. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Bio-
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Desatenção nas redes é principal
causa de vazamentos de dados
combustíveis (ANP), a média
de produção de 3,09 milhões
de barris de óleo por dia foi
atingida no mês de novembro.
O recorde anterior era a média diária de 2,989 milhões de
barris de óleo, registrada no
mês de agosto, de acordo com
a ANP.
A produção de petróleo
em novembro deste ano foi
4,3% superior à registrada
em outubro e 20,4% maior
do que a observada em novembro de 2018. Já a produção de gás natural em
novembro chegou a 137 milhões de metros cúbicos por
dia, 3,8% a mais do que em
outubro e 21,6% superior à
produção de novembro do
ano passado.
A produção diária do
pré-sal atingiu uma média
de 2,061 milhões de barris
de petróleo, 66,7% do total
nacional, e 83,7 milhões de
metros cúbicos de gás natural, 61,1% do total do país.
Somando-se o petróleo e
o gás natural, a produção total do país - pré-sal, pós-sal e
terra - chegou a 3,95 milhões
de barris de óleo equivalente, dos quais 2,588 milhões,
65,5% do total, foram obtidos em poços do pré-sal.

Banco Bari pretende crescer 50% em 2020
O Banco Bari do Paraná, especializado em crédito com garantia, começou
2020 com a intenção de
montar uma rede grande
de correspondentes no país
para acelerar suas operações. A meta da instituição
é ultrapassar a carteira de
R$ 1 bilhão.
Em 2029, o grupo cresceu
40% sua carteira de home
equity, para R$ 700 milhões.
Nessa modalidade, o tomador oferece imóvel como
garantia para obter crédito
mais barato. “Podemos acelerar o ritmo para 50% em
2020”, disse o presidenteexecutivo do Banco Bari,
Rodrigo Pinheiro.
O banco criou uma plataforma para credenciar uma
rede de cerca de mil correspondentes bancários. Com
eles, está expandindo suas
operações para fora do centro-

sul do país, chegando a todas
as capitais e às cidades com
mais de 50 mil habitantes.
Conforme apuração da
Reuters, embora seja um
produto regulamentado há
vários anos, o home equity
ainda é tímido no país, com
um mercado estimado por
especialistas em cerca de R$
12 bilhões em 2019. O Banco Central estima o potencial
do segmento no Brasil em
cerca de R$ 500 bilhões.
Segundo Pinheiro, o potencial desse mercado vem
crescendo recentemente à
medida que o produto se torna mais conhecido e as pessoas percebem as vantagens
de obter crédito mais barato.
O home equity envolve taxas
a partir de 1% ao mês.
“Muitas pessoas ainda não
sabem que o produto existe”,
diz Pinheiro. Mas ele conta
que a demanda tem crescido

Fundo para investidor qualificado
não tem limite para aplicação

A Superintendência de
Relações com Investidores
Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou nesta
sexta-feira ofício circular
para esclarecer que fundos
destinados a investidores
qualificados que desejam
investir em outros fundos
com mesmo público alvo
não possuem limites, podendo aplicar até 100% de seu
patrimônio líquido em cotas.
Segundo a CVM, essa
possibilidade está prevista
no art. 103, § 1º, da Instrução CVM 555, e pode ser
aplicada, desde que o fundo
atenda aos requisitos dos
arts. 120 e 121 da mesma
norma. O Superintendente
da SIN, Daniel Maeda, des-

taca que esse entendimento
prevalece sobre o art. 119,
§ 7º, combinado com o art.
116, que poderia sugerir limite de investimento até
40% do patrimônio líquido
do fundo. “A possibilidade
do fundo investir sem limites mantém maior coerência
sistemática com a Instrução
CVM 555, evitando distorções”, comentou.
O fundo de investimento
é uma modalidade de investimento coletivo. Existem diversos tipos de fundos e, muitos deles, são registrados na
CVM e regidos pelas regras
da Instrução CVM 555 (norma substituidora da Instrução
CVM 409), como, por exemplo, os fundos de renda fixa,
de ações e multimercado.

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.

especialmente por pessoas
que têm vários imóveis e que
precisam tomar crédito para
pagar despesas como reformas de casas.
O banco oferece ao tomador que tenha tido o financiamento aprovado uma
linha de crédito de até 60%
do valor do ativo. No ano
passado, o Bari lançou um
cartão de crédito atrelado
ao produto e com limite de
até R$ 1 milhão. Pioneira
no setor, a companhia criada
em Curitiba (PR) em 1995
como Grupo Barigui, obteve
há pouco mais de dois anos
a licença de banco múltiplo
e, em 2019, adotou o nome
atual.
Mensagem institucional
A mensagem institucional
do banco é que contratando
o limite de crédito Bari você

tem nas mãos um cartão de
crédito e/ou dinheiro na sua
conta para usar como quiser.
“Para liberar, você utiliza o
seu imóvel como garantia. É
essa operação que permite que
você tenha um limite muito
alto: até 60% do valor do seu
imóvel ou até R$ 1 milhão”.
Tem acesso ao Baricard
ou limite flexível de até R$
1 milhão todas as pessoas
físicas e jurídicas que possuírem um imóvel em seu
nome, estando quitado ou
não. Você pode ter até 90%
do seu Limite Flexível direto
na sua conta, podendo parcelar em até 120x, com carência de 90 dias para começar
a pagar. “Você faz compras
e saques, exatamente como
no cartão de crédito comum,
mas com a vantagem de poder parcelar sua fatura em
até 60x”, destaca texto do
banco na internet.

CEO da Rolls-Royce vê ‘bom
futuro’ no mercado chinês

“Prevejo um bom futuro
para nós (Rolls-Royce) no mercado chinês, e também estamos
investindo fortemente no mercado chinês junto com nossos
parceiros”, disse Torsten Mueller-Oetvoes, CEO da RollsRoyce Motor Cars. A empresa
bateu recorde de vendas em
2019 ao longo dos seus 116
anos, com 5.152 carros vendidos para clientes em mais de 50
países em todo o país, uma alta
anual de 25%, de acordo com
os mais recentes dados divulgados pela montadora.
A companhia registrou um
crescimento significativo de
vendas em todos os seus importantes mercados no mundo.
A América do Norte manteve o
status superior (cerca de um terço das vendas globais), seguida
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pela China e Europa. “A China
voltou à segunda posição logo
após o mercado da América do
Norte”, informou Mueller-Oetvoes em uma entrevista recente
à agência Xinhua.
O CEO também observou
que sua companhia, uma montadora de carros de luxo, planeja lançar uma versão de Ghost,
um sedã emblemático, exclusivo para o mercado chinês.
Há razão para o otimismo de
Mueller-Oetvoes no mercado
chinês. O Grupo BMW, do qual
a Rolls-Royce faz parte, continuou sua tendência positiva de
vendas em novembro do ano
passado: as entregas mundiais
aumentaram 1,4% anualmente
para 225.662 veículos, e um
forte crescimento pode ser visto
na China.

INFINEUM BRASIL LTDA
CNPJ: 02.833.409/0001-14
AUDITORIA AMBIENTAL
INFINEUM BRASIL LTDA torna público que entregou ao Instituto Estadual
do Ambiente – INEA, em 03/01/2020, o Relatório de Auditoria Ambiental
de Acompanhamento, do ano de 2019, referente à atividade de fabricação
de produtos químicos aditivos para óleos lubrificantes, e informa que
este estará à disposição para consulta na Praia da Ribeira, 01 – Ribeira
(Ilha do Governador), no Município do Rio de Janeiro, no período de
15/01/2020 à 15/02/2020, no horário das 08:00 às 17:00. Informa, ainda,
que o referido relatório também estará disponível para consulta na
biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 09:00
às 12:00hs e das 13:30 às 17:30 hs. (Processo E-07/204147/2003)

É possível afirmar com altíssimo grau de certeza que
nenhum dos nossos colegas de trabalho está alheio ao
uso de smartphones. A grande maioria desses aparelhos, no entanto, é usado tanto para fins pessoais, como
para profissionais. Com a grande quantidade de informações guardadas e trocadas nesses dispositivos, eles
são cada vez mais alvos de ciberataques, apostando no
relaxamento do comportamento seguro dos usuários em
momentos de lazer.
Um clique curioso em um link do Facebook pessoal
pode tornar o aparelho vulnerável e dar acesso às informações corporativas. Por isso, é imprescindível estimular
a cultura de segurança para as equipes num nível mais íntimo, entregando dicas como as que listo abaixo:
1 – Cuidado com os cliques em e-mails indevidos
Clicar em links suspeitos, abrir arquivos desconhecidos e guardar documentos pessoais ou que envolvam
a empresa nos smartphones, não são atitudes indicadas para manter a segurança de dados. Esses cuidados,
quando envolvem o ambiente corporativo, devem ser
ainda mais rígidos em todos os setores da empresa.
Gestores relatam que 52% dos incidentes de segurança
em 2019 foram causados por desatenção e cliques indevidos em links inseguros recebidos via e-mail, SMS
e redes sociais, segundo a 4ª Pesquisa Nacional Sobre
Conscientização Corporativa em Segurança da Informação, realizada pela Flipside.
2 – Mantenha as telas sempre bloqueadas
É fundamental manter um bloqueio de tela, seja com
senhas contendo números e letras, reconhecimento facial ou
biometria. Em locais públicos a atenção deve ser redobrada
para evitar que alguém veja e copie esse procedimento.
3 – Atente-se às fotos postadas
É preciso também atenção com postagens que revelem
informações essenciais para um cibercriminoso, como
fotos de crachás, telas de computador e documentos com
nomes de áreas e cargos.
4 – Atenção ao utilizar WI-FI público
A forma de se conectar à internet também influencia muito. O ideal é evitar a conexão em Wi-Fi público e não informar dados sigilosos em sites que os
solicitam para estabelecer conexão. Utilizar redes de
navegação particulares é a melhor opção, mas caso
seja necessário o uso de um Wi-Fi compartilhado,
tenha uma VPN ativada no aparelho para dificultar os
ataques cibernéticos.
5 – Navegue apenas em sites confiáveis
Ao instalar aplicativos de lojas não autorizadas, acessar
sites suspeitos ou até mesmo expor dados sensíveis nas
redes sociais, o usuário está dando a oportunidade para
que os cibercriminosos consigam invadir seu aparelho,
podendo ser vítima de cobranças indevidas, espionagem
de atividades realizadas em tempo real, além de ter a possibilidade de alguém se passar pelo responsável para realizar golpes.
q Anderson Ramos
CTO da Flipside.

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.
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Financeiro

Caixa quer ampliar
rentabilidade no
setor imobiliário
Banco detém 60%
do crédito nesse
segmento no país

Em março, a Caixa Econômica Federal vai lançar uma
linha imobiliária prefixada.
Um dos planos do presidente-executivo da Caixa, Pedro
Guimarães, é de que metade
do que for originado nestas
duas linhas seja securitizado
e vendido a investidores. O
executivo conversou com a
Reuters sobre esses planos.
O objetivo do banco é
ampliar este ano sua participação no mercado imobiliário. Com uma carteira de
cerca de R$ 480 bilhões no
final de 2019, a Caixa lidera o crédito imobiliário no
país, com cerca de 60% do
setor. “Mas embora também
seja a maior no segmento de
home equity, seus ativos no
setor somam cerca de R$ 6
bilhões, número considerado
tímido por especialistas”, informou a Reuters.
Para aumentar participação
no financiamento imobiliário
em 2020, o banco vai usar sua
posição de liderança no setor
para ampliar receitas num
mercado que vem se recuperando no país. Prova disso é
que o banco prevê crescimento de 30% das concessões de
crédito para compra de residências neste ano. Além disso, a Caixa também planeja
acelerar o home equity, empréstimos em que o tomador
oferece imóvel como garantia
em troca de taxas de juros menores. “Isso pode nos ajudar
a ampliar o relacionamento
com muitos dos nossos clientes”, declarou Guimarães.
A Caixa está começando
financiamento para interessados em comprar cerca de

70 mil imóveis retomados
pelo banco por conta de
inadimplência, ativos avaliados em cerca de R$ bilhões.
Há cerca de dois anos, o banco tentou vender parte dessa
carteira em grandes lotes a
investidores, mas não conseguiu.
“Achamos que podemos
ganhar mais financiando a
compra deles”, disse ele.
Desde que assumiu o comando da Caixa no começo
de 2019, Guimarães tem defendido o maior uso de instrumentos de mercado como
forma de ampliar o volume
de recursos para empréstimo
imobiliário.
No segundo semestre de
2019, a Caixa lançou uma
linha no setor atrelada ao
IPCA, principal índice de
inflação do país. Segundo
Guimarães, o banco já emprestou R$ 5 bilhões por esta
linha e aprovou outros R$ 11
bilhões.
Venda de ativos

Enquanto amplia ações
no setor imobiliário, a Caixa
segue com planos de se desfazer de ativos não prioritários, como forma de reduzir
exigências de capital e ganhar eficiência.
Além dos valores que
deve arrecadar com a listagem de seus braços de seguros -Caixa Seguridade- e
de cartões -Caixa Cartões-,
ambos neste ano, o banco
estatal também deve avançar
com a venda de participações em negócios e imóveis
próprios.
Conforme a Reuters, a
instituição agrupará ativos
imobiliários próprios, incluindo de agências bancárias e prédios de escritórios,
em dois fundos de R$ 1,5
bilhão cada.
E também manterá o

ciclo de vendas de participações diretas, indiretas ou
que administra. No ano passado, segundo Guimarães,
a Caixa vendeu o equivalente a R$ 15 bilhões em
ações, incluindo de Banco
do Brasil, IRB Brasil e Petrobras. A instituição pretende ainda se desfazer da
fatia de 36% do capital do
Banco Pan.
A maioria dos recursos
oriundos da venda de ativos, incluindo os que devem
ser levantados com a venda
de fatias nos IPOs de Caixa
Seguridade e Caixa Cartões,
tendem a ser usados para
devolver ao governo federal empréstimos obtidos na
última década recebidos
por meio de instrumentos
híbridos de capital e dívida
(IHCD).
Em 2019, a Caixa devolveu cerca de R$ 11. Para
2020, o banco tem plano de
devolver cerca de outros R$
8 bilhões, atingindo quase
metade dos cerca de R$ 40
bilhões tomados.
O executivo defendeu ainda a venda de participações
detidas pelo FI-FGTS e que
são administradas pelo banco, incluindo na empresa
de energia Alupar, na companhia de saneamento BRK
Ambiental, controlada pela
Brookfield, e na VLI Logística.
A proposta de venda da fatia na Alupar foi vetada duas
vezes por maioria mínima
do conselho do FI-FGTS no
ano passado. Segundo Guimarães, se mais um ou dois
conselheiros forem convencidos a proposta poderá ser
aprovada.
“Vou apresentar a proposta de venda de novo”, disse
Guimarães. “O negócio não
exige mais capital e já nos
rendeu mais de 200% de retorno.”

Líder se prepara para devolver
valores cobrados equivocadamente
A Seguradora Líder
apresentará, na próxima
quarta-feira (15), uma
solução tecnológica simplificada para facilitar a
restituição da diferença
dos valores pagos do Seguro Dpvat (Danos Pessoais por Veículos Automotores de Vias Terrestres)
2020 pelos proprietários
de veículos. A restituição
será feita por meio de depósito, exclusivamente na
conta do proprietário.
A iniciativa ocorre após o
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, ter voltado
atrás e derrubado sua própria
liminar, que suspendeu a
resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) que reduziu os valores do seguro obrigatório
Dpvat.
Reembolso
A Líder, gestora do
Dpvat, disse que o reembolso ocorrerá diretamente na conta-corrente ou na
conta-poupança do proprietário do veículo em até dois
dias úteis. Para fazer a solicitação, é necessário infor-

mar o CPF ou CNPJ, e-mail
e telefone do proprietário,
Renavam do veículo, data
do pagamento, valor pago
e dados bancários para reembolso.
O pedido pode ser feito
na página da Líder na internet (https://www.seguradoralider.com.br/). O calendário de pagamento do
Dpvat acompanha as datas
de acerto do IPVA (Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores), que,
na maioria dos estados,
vence o mês de janeiro.
Com a reconsideração do
ministro Toffoli, o preço do
seguro caiu.
Redução de 68% e 86%
De acordo com a Advocacia-Geral da União (AGU),
o valor do seguro passou a
ser de R$ 5,21 para carros de
passeio e táxis e de R$ 12,25
para motocicletas, o que representa uma redução de
68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019.
Para realizar a solicitação, será necessário informar: CPF ou CNPJ do
proprietário; Renavam do
veículo; e-mail de con-

tato; telefone de contato;
data em que foi realizado
o pagamento a maior; valor pago; e banco, agência
e conta corrente ou conta
poupança do proprietário.
Ao enviar a solicitação,
o proprietário receberá um
número de protocolo para
o acompanhamento da restituição, no mesmo site.
Após o cadastro, a restituição será processada em
até dois dias úteis, dependendo, apenas, da compensação bancária para a sua
finalização.
É importante destacar
que o site restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br
receberá somente os pedidos de restituição da diferença de valores pagos referente ao Seguro DPVAT
2020.
Para o proprietário que
pagou o Seguro Dpvat 2020
duas ou mais vezes, a solicitação da restituição destes
valores deve ser feita pelo https://www.seguradoralider.
com.br/Contato/DuvidasReclamacoes-e-Sugestoes.
Os proprietários de frotas de
veículos devem enviar um email para restituicao.dpvat@
seguradoralider.com.br.
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/ME nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8
ATA DA AGE EM 17/12/19
Data, Horário e Local: Em 17/12/19, às 9:30h, na sede da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na
Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro/RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do
Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em face da presença da acionista única da Cia., representando assim a totalidade do
capital social da Cia. Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão.
Ordem do dia e Deliberações: Após exame e discussão das matérias apresentadas, a acionista única da Cia. aprovou as seguintes deliberações: (a) O aumento do capital social da Cia. no valor de R$ 683.461.911,77 (seiscentos
e oitenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e onze reais e setenta e sete centavos),
mediante a conversão de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC”) já realizados, passando o capital
social da Cia. de R$ 1.257.914.890,24 (um bilhão, duzentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e quatorze mil,
oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) para R$ 1.941.376.802,01 (um bilhão, novecentos e quarenta e
um milhões, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e dois reais e um centavo), mediante a emissão de 533.668.559
(quinhentas e trinta e três milhões, seiscentas e sessenta e oito mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ON e sem
valor nominal, ao preço de emissão aproximado de R$ 1,2807 cada uma, ações essas totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista única da Cia., Queiroz Galvão S.A., conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à presente ata, passando o capital social da Cia. a ser representado por 1.515.888.074 (um bilhão,
quinhentas e quinze milhões, oitocentas e oitenta e oito mil e setenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal. (b) Em vista da deliberação constante do item acima, aprovar a alteração do Art. 4º do Estatuto
Social da Cia., a fim de refletir o aumento do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 4º. O
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.941.376.802,01 (um bilhão, novecentos e quarenta e um
milhões, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e dois reais e um centavo), representado por 1.515.888.074 (um
bilhão, quinhentas e quinze milhões, oitocentas e oitenta e oito mil e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal. (c) A consolidação e publicação do Estatuto Social da Cia. contemplando as alterações mencionadas no item acima, conforme texto do Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta assentada. (d) A lavratura
sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Cia., depois de rubricados pela mesa, dos documentos que
interessam à assembleia geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela acionista única da Cia. Assinaturas: Presidente:
Bartolomeu Charles Lima Brederodes; Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionista: Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Amilcar Bastos Falcão. Bartolomeu Charles Lima Brederodes - Presidente da
Mesa, Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa.
ESTATUTO SOCIAL: Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração. Art. 1º. A CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÃO S.A. é uma sociedade empresária por ações subordinada ao disposto neste Estatuto Social, à Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”), e demais normas aplicáveis. Art. 2º. Constitui o objeto social da Cia.: a) a exploração da indústria de
construção civil, inclusive de obras públicas; b) a incorporação, compra e venda de bens imóveis, não sendo exercida
a intermediação imobiliária; c) a importação, exportação, compra e venda de materiais, peças e equipamentos
ligados a obras de construção; d) a participação, com recursos próprios, em outras sociedades, no Brasil ou no
exterior, quando ligadas aos seus objetivos sociais; e) a participação, com recursos próprios, no capital de outras
empresas de prestação de serviços à indústria petrolífera; f) realização de estudos e projetos de engenharia e
prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamento e
administração nas áreas de óleo e gás; g) prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e administração nas
áreas de óleo, gás, química, petroquímica e de limpeza urbana; h) a execução de obras de construção de linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica; i) participação em procedimentos concorrenciais, licitações e certames,
a critério da Diretoria, isoladamente ou em consórcios com empresas congêneres, visando a execução de serviços
de engenharia em geral; j) a execução de serviços de limpeza pública, nestes compreendidos a coleta e transporte
de lixo domiciliar urbano, hospitalar, industrial, de resíduos especiais, serviços de varrição de ruas, praças e
logradouros públicos, operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos e demais serviços
inerentes e correlatos; k) a exploração e execução de serviços e obras públicas em geral, mediante concessão da
Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; l) construção de barragens, adutoras,
estradas vicinais, poços e eletrificação em áreas urbanas e rurais; m) aluguel de bens móveis e imóveis de propriedade
da empresa; n) a execução de serviços de transportes, apoio aquaviário e dragagem marítima e fluvial; o) a fabricação,
industrialização e a comercialização de artefatos e peças pré-moldadas de cimento e de concreto de todo o gênero;
p) a realização de serviços de montagem industrial em geral e atividades correlatas; q) o comércio, importação e
exportação de sementes e mudas e r) a execução dos serviços combinados de escritório e apoio administrativo. §
Único. As atividades constantes do objeto social da empresa poderão ser desenvolvidas no Brasil ou no exterior. Art.
3º. A Cia., cuja duração será por tempo indeterminado, tem sede e foro na Cidade do RJ, Estado do RJ, na Rua Santa
Luzia, nº 651, 2º andar, 3º andar, 3º mezanino e 6º andar, Centro, CEP 20030-041, podendo, por deliberação da
Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. Capítulo II - Capital Social e Ações:
Art. 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.941.376.802,01 (um bilhão, novecentos e
quarenta e um milhões, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e dois reais e um centavo), representado por
1.515.888.074 (um bilhão, quinhentas e quinze milhões, oitocentas e oitenta e oito mil e setenta e quatro) ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Art. 5º. Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral. As ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se a sua
titularidade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Cia. §1º. A Cia. poderá
emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, ações nominativas ordinárias ou preferenciais, estas sem
direito a voto e resgatáveis no prazo de 12 ou 24 meses, contados da emissão, a critério da Assembleia Geral, pelo
preço da emissão corrigido pelo IGPM/FGV. §2º. É vedado à Cia. emitir partes beneficiárias. Capítulo III Administração da Sociedade: Art. 6º. A Cia. será administrada por uma Diretoria. § Único. A Diretoria terá os
poderes e atribuições conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas normas que venham a ser
estabelecidas pela Assembleia Geral. Art. 7º. A Diretoria da Cia. será constituída por 02 (duas) áreas com
competências autônomas, uma nacional e outra internacional, dividida da seguinte forma: (a) Diretoria Nacional: no
mínimo, 04 e, no máximo, 20 integrantes, acionistas ou não, todos eles residentes no País, com mandato de 03 anos,
permitida a reeleição, que serão denominados Diretores Nacionais, sendo 01 Diretor Presidente Nacional; 01 a 03
Diretores Vice-Presidentes Nacionais; 01 a 04 Diretores Executivos Nacionais; e 01 a 12 Diretores Adjuntos Nacionais,
podendo a Assembleia Geral dar denominação específica aos cargos da Diretoria Nacional; e (b) Diretoria
Internacional: no mínimo 02 e, no máximo, 06 integrantes, acionistas ou não, todos eles residentes no País, com
mandato de 03 anos, permitida a reeleição, que serão denominados Diretores Executivos Internacionais, podendo a
Assembleia Geral dar denominação específica aos cargos da Diretoria Internacional. §1º. Compete aos integrantes
da Diretoria, nos seus respectivos âmbitos de atuação (nacional ou internacional), a representação da Cia. e a prática
dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por este Estatuto, pelas normas que venham a ser estabelecidas
pela Assembleia Geral e por lei. §2º. Os integrantes da Diretoria tomarão posse de seus cargos, dispensados de
prestar caução, dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da eleição, mediante assinatura do respectivo termo,
lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a ata da
Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como termo de posse. §3º. Em caso de licença,
impedimento temporário ou vacância, caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do licenciado, impedido ou
titular do cargo vago, na primeira reunião que se seguir ao acontecimento. O substituto permanecerá no cargo até o
desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou até o final do mandato da Diretoria. §4º. Vencido o
mandato dos integrantes da Diretoria, será ele considerado automaticamente prorrogado até a ocorrência de
Assembleia Geral que eleja novos membros ou reeleja aqueles em exercício. Art. 8º. A Diretoria administrará a Cia.
obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto Social, em especial ao que reza o seu Art. 9, às normas que
venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral e à legislação aplicável, sendo vedado aos seus integrantes,
isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Cia. estranhos ao seu objeto social. Art. 9º. Compete à
Diretoria Nacional a representação da Cia. e a prática dos atos regulares de gestão diretamente relacionados a
projetos, obras e empreendimentos localizados no Brasil, salvo os projetos e contratos executados no Brasil voltados
ao suporte de atividades no exterior, podendo, para tanto: I) cumprir as disposições deste Estatuto Social e as
deliberações da Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento normal da Cia.,
inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: a) mediante a assinatura individual
de um de seus Diretores Nacionais: a.1.) representar a Cia. perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais
ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas privadas,
inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar propostas, declarações, e documentos
afins; a.2) outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de representação judicial da Cia., inclusive
para fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a
assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. b) mediante a assinatura conjunta de 2 Diretores Nacionais, podendo
ser: (i) o Diretor Presidente Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional ou com 1 procurador com
poderes suficientes; (ii) 1 Diretor Vice-Presidente Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional ou com
1 procurador com poderes suficientes; (iii) 1 Diretor Executivo Nacional em conjunto com qualquer outro diretor
nacional ou com 1 procurador com poderes suficientes; (iv) 1 Diretor Adjunto Nacional em conjunto com qualquer
outro diretor nacional com designação distinta ou com 1 procurador com poderes suficientes; ou, ainda (v) 2
procuradores com poderes suficientes poderão ser praticados todos os demais atos de gestão, inclusive, mas não se
limitando a: b.1) assunção de obrigações em geral, no Brasil ou no exterior; b.2) realização de operações financeiras,
de crédito e de financiamento em geral; emissão, aceite e endosso de títulos de crédito; b.3) movimentação de contas
correntes da Cia.; b.4) outorga e aceite de garantias a empresas por ela controladas ou a ela coligadas; b.5) alienação
e constituição de ônus sobre bens da Cia., inclusive do ativo não circulante; e b.6) constituição de consórcios, de
sociedades de propósito específico e de subsidiárias da Cia. Art. 10. Compete à Diretoria Internacional a
representação da Cia. e a prática dos atos regulares de gestão diretamente relacionados a projetos, obras e
empreendimentos localizados no exterior, salvo os projetos e contratos executados no exterior voltados ao suporte
de atividades no Brasil, podendo, para tanto: I) cumprir as disposições deste Estatuto Social, e as deliberações da
Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento normal da Cia., inclusive a
representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: a) mediante a assinatura individual de um Diretor
Internacional: a.1.) representar a Cia. perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais,
entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas privadas, inclusive em
procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar propostas, declarações, e documentos afins; a.2)
outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de representação judicial da Cia., inclusive para fins
de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a assuntos
trabalhistas, fiscais e alfandegários; b) mediante a assinatura conjunta de 2 Diretores Internacionais, podendo ser: (i)
2 Diretores Executivos Internacionais; (ii) 1 Diretor Executivo Internacional em conjunto com 1 procurador com
poderes suficientes; ou, ainda (iii) 2 procuradores com poderes suficientes poderão ser praticados todos os demais
atos de gestão, inclusive, mas não se limitando a: b.1) assunção de obrigações em geral, no Brasil ou no exterior;
b.2) realização de operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral; emissão, aceite e endosso de
títulos de crédito; b.3) movimentação de contas correntes da Cia.; b.4) outorga e aceite de garantias a empresas por
ela controladas ou a ela coligadas; alienação e constituição de ônus sobre bens da Cia., inclusive do ativo não
circulante; e constituição de consórcios, de sociedades de propósito específico e de subsidiárias da Cia. Art. 11. Para
a prática dos atos a que se refere o Art. anterior, poderão ser outorgadas procurações pela Cia., com poderes
específicos: I) mediante a assinatura individual de um dos integrantes da Diretoria, em relação aos atos previstos no
Art. 9º, II, (a), e no Art. 10, II (a); e II) mediante a assinatura conjunta de 02 integrantes da Diretoria, em relação aos
atos previstos no Art. 9º, II, (b), e no Art. 10, II, (b). § único: As procurações outorgadas pela Cia. terão o prazo de
validade fixado nos respectivos instrumentos, não podendo ser superior a 12 meses, ressalvados os instrumentos
que contemplem os poderes da cláusula ad judicia, e/ou de representação em processos administrativos e/ou
outorgados no âmbito dos financiamentos de longo prazo da Cia. ou de suas controladas ou coligadas, e/ou
outorgados a entidades que realizem o refinanciamento ou a reestruturação de dívidas financeiras da Cia. ou de suas
controladas ou coligadas, os quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Capítulo IV - Conselho Fiscal:
Art. 12. O Conselho Fiscal, não permanente, quando instalado na forma da lei, terá 3 membros efetivos e igual
número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, e que preencham os requisitos da legislação aplicável.
§ Único. O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira AGO que seguir àquela de eleição, e terá
as funções e competência previstas em lei. Capítulo V - Assembleia Geral: Art. 13. A Assembleia Geral reunir-se-á
ordinariamente nos 4 primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que
convocada, na forma da Lei das S.A. § Único. A Assembleia Geral será presidida e secretariada, preferencialmente,
por acionistas da Cia. e/ou por seus Diretores. Art. 14. A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria e instalarse-á na forma prevista na lei. Art. 15. Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir sobre todas as matérias e
negócios relativos ao objeto da Cia., tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
§ Único. Além das matérias que por este Estatuto Social e por lei sejam de competência da Assembleia Geral,
compete-lhe também, fixar os honorários individuais ou globais dos integrantes da Diretoria. Capítulo VI - Exercício
Social: Art. 16. O exercício social começará em 1º/01 de cada ano e terminará em 31/12 do mesmo ano, coincidindo
com o ano civil. Art. 17. No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras previstas
em lei, baseada na escrituração mercantil da Cia. Art. 18. Do lucro líquido do exercício, serão destinados: a) 5% à
constituição da reserva legal, até o limite de 20% do capital social da Cia.; b) 3% à distribuição aos acionistas como
dividendo obrigatório. §1º. A Cia. poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva,
acrescido do valor das reservas de capital exceder a 30% do capital social. §2º. Os acionistas poderão deliberar a
distribuição de dividendos inferior ao constante deste Art., ou a retenção de todo o lucro. §3º. A Diretoria poderá
propor e a Assembleia Geral aprovar distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não
havendo distribuição antecipada, os dividendos serão pagos durante o exercício em que os mesmos tiverem sido
aprovados. §4º. Os dividendos não reclamados dentro de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à
disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Cia. Capítulo VII - Juízo Arbitral: Art. 19. A Cia., seus acionistas
e Diretores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada ou decorrente, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos das disposições contidas na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo BACEN e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, conforme o caso. §1º. As disputas ou controvérsias serão solucionadas por meio de arbitragem a
ser administrada pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“Câmara”), de
acordo com o disposto no regulamento da Câmara (“Regulamento da Câmara”). §2º. A arbitragem será decidida por
um tribunal arbitral sediado na Cidade do RJ, Estado do RJ, constituído por 3 árbitros a serem nomeados nos termos
do Regulamento da Câmara. Não será permitida a instauração de arbitragem multilateral, ou seja, de procedimento
arbitral composto por mais de dois polos antagônicos entre si. Será, contudo, permitido haver mais de uma parte,
pessoa física ou jurídica, em um dos polos. §3º. Todo o procedimento arbitral será em língua portuguesa e serão
aplicadas as leis brasileiras, inclusive, mas não se limitando, a Lei 9.307, de 23/09/1996 (Lei Brasileira de Arbitragem).
§4º. A Câmara deverá proferir sua sentença no Brasil, no prazo máximo de 12 meses contados da data de início da
arbitragem, observado que referido prazo poderá ser prorrogado pela Câmara por um período adicional de até 6
meses, desde que justificadamente. §5º. Os honorários dos advogados e demais despesas e custos decorrentes do
procedimento arbitral serão suportados por uma ou por ambas as partes, como for decidido pela Câmara. §6º. Em
face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser requerida (i) ao tribunal
arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do tribunal arbitral ao juiz estatal competente,
ou (ii) diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal arbitral ainda não tenha sido instaurado), no foro da comarca
onde a medida cautelar deva ser cumprida pela parte requerida. §7º. As partes envolvidas na arbitragem deverão
manter em sigilo todas e quaisquer informações relacionadas à arbitragem. Capítulo VIII - Liquidação: Art. 20. A
dissolução e liquidação da Cia. far-se-á de acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições
legais. RJ, 17/12/19. Bartolomeu Charles Lima Brederodes - Presidente da Mesa; Amilcar Bastos Falcão Secretário da Mesa. Jucerja em 23/12/19 sob o nº 3828832. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

