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Brasil é o país da
AL com maior
número de
bilionários
Estudo da plataforma Cuponation compilou dados sobre as regiões mais ricas do mundo e quantas
pessoas são consideradas bilionárias. Essas informações deram origem a um ranking dos países mais
ricos da América Latina, recentemente publicada pelo site Fatos
Desconhecidos, no qual o Brasil
ficou em primeiro lugar.
A pesquisa, que teve base no
Produto Interno Bruto, na renda per
capita e nas áreas mais lucrativas
do setor econômico dessas nações,
colocou a Colômbia e o Peru em
segundo e terceiro lugar, respectivamente, enquanto o Equador ficou
em último lugar da lista de sete países.
Tanto o Brasil como todos os
demais países da América Latina
estão bem longe de apresentar um
número grande de indivíduos ricos,
quanto mais bilionários. Segundo
o Statista, portal online de estatísticas, a América Latina inteira
possuía apenas 4.460 pessoas com
patrimônio líquido muito alto em
2019, sendo que o maior número
delas fica no Brasil. No levantamento realizado de acordo com as
regiões mundiais, a América Latina
está apenas na quinta colocação.
Em contrapartida, a América
do Norte apresentou o número de
84.084 cidadãos para a condição
pesquisada, ocupando a primeira
posição. A África ficou com a última colocação, com apenas 804
indivíduos nesta situação de patrimônio.

EUA assinam
acordo com
China, mas
mantêm ‘punições’
China e Estados Unidos assinaram nesta quarta-feira, na Casa
Branca, um acordo inicial para ultrapassar as disputas comerciais
entre os dois países, após meses
de uma crise que abalou a economia mundial. Durante a assinatura,
Donald Trump frisou os esforços
para “reparar erros do passado” e o
vice-primeiro-ministro chinês, Liu
He, disse esperar que os EUA tratem “com justiça” as empresas da
China.
Contudo, as sobretaxas aduaneiras, em vigor há quase dois anos,
serão mantidas como “poder de
barganha” nas negociações, mas
serão suprimidas após a finalização do acordo, prometeu Trump.
Ele afirmou que não haverá uma
“terceira fase” de discussões. Até o
momento, US$ 370 bilhões de produtos chineses estão sujeitos a essas
novas tarifas “punitivas”.
“A assinatura dessa trégua, apesar de ser bem-vinda, não muda
a realidade de que os dois países
estão em posições cada vez mais
antagônicas”, observou Ali Wyne,
analista da unidade de investigação
Rand Corporation, citada pelo jornal Financial Times.
“Washington considera a ascensão econômica de Pequim uma
ameaça à segurança do país e à dos
aliados e parceiros. Enquanto isso,
Pequim considera como fundamentais a aceleração da inovação local
e a abertura de mercados de exportação alternativos”, afirmou.
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Quem disse que
dinheiro não
traz saúde?
Estudo mostra que
ricos conseguem
9 anos mais de
vida saudável

Ser rico acrescenta nove anos à
expectativa de vida saudável, mostra estudo realizado durante dez
anos no Reino Unido e nos Estados
Unidos. Nos dois países, as pessoas
no estudo foram divididas em grupos com base na riqueza total da
família. Comparações foram feitas
entre os grupos mais ricos e os menos ricos.
O artigo mostra que, aos 50
anos, os homens mais ricos da Inglaterra e dos EUA viveram cerca
de 31 anos saudáveis adicionais,
em comparação com 22 a 23 anos

para aqueles nos grupos de riqueza menor. “A maior vantagem socioeconômica nos dois países e em
todas as faixas etárias era a riqueza”, disse ao jornal britânico The
Guardian Paola Zaninotto, professora em epidemiologia e saúde no
University College London, que
liderou a pesquisa.
As mulheres dos grupos mais ricos dos EUA e da Inglaterra viveram cerca de 33 anos “saudáveis”
adicionais, em comparação com
24,6 e 24 anos dos grupos mais pobres de ambos os países, respectivamente.
Publicado nesta terça-feira no
Journal of Gerontology, o estudo acompanhou 10.754 adultos
do Reino Unido com 50 anos ou
mais e 14.803 adultos dos EUA da
mesma faixa etária. A proposta foi
examinar quanto tempo as pessoas
podem esperar viver livres de defi-

Pesquisadores da UFRJ contestam
Cedae sobre a qualidade da água
O diretor-presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), Hélio Cabral, disse nesta quarta-feira
que a água distribuída pelo reservatório do Guandu, que atende a
grande parte da população da região metropolitana, não terá mais
a presença da geosmina a partir da
semana que vem. Segundo a companhia, essa substância produzida
por algas é que provocou o gosto e
o cheiro de terra na água distribuída à população.
Embora a Cedae insista que
a contaminação da água pela
geosmina não é nociva à saúde
humana, um grupo de docentes
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), a pedido da
Reitoria, elaborou nota técnica
alertando que “há uma evidente
degradação ambiental nos ma-

nanciais que são utilizados para
abastecimento público da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.
Essa degradação compromete a
qualidade da água, dificulta seu
tratamento e pode colocar em
risco a saúde pública.”
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também
se manifestou, pelo Twitter. Ele
disse que determinou uma “apuração rigorosa tanto da qualidade da água quanto dos processos
de gestão” da Cedae. Para o governador, são “inadmissíveis os
transtornos que a população vem
sofrendo por causa do problema
na água” fornecida pela companhia. O governador, de férias em
Orlando (EUA) até a próxima
terça-feira, ainda não havia se
pronunciado sobre a questão.
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Produção agropecuária tem
maior valor da história
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) encerrou 2019 com
R$ 630,9 bilhões, 2,6% acima do
obtido no ano anterior. De acordo
com o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa),
o valor é recorde para a série histórica, iniciada em 1989, superando o
VBP de 2017, de R$ 627,1 bilhões.
No ano passado, as lavouras geraram um valor de R$ 411,1 bilhões e
a pecuária, R$ 219,8 bilhões.
Em nota, o Mapa destaca que o
ano passado foi marcado pelo crescimento extraordinário do faturamento do milho e o desempenho
também excepcional da pecuária,
com crescimento real de 9%. Já as
lavouras sofreram redução de 0,5%.
Os produtos que mais se destacaram foram algodão, milho,

amendoim, banana, batata-inglesa,
feijão, mamona e tomate. “Esses
lideraram o crescimento, e, juntamente com a pecuária, foram responsáveis pela elevada geração de
renda na agricultura”, diz a nota.
Para o ministério, pode-se atribuir
como força propulsora do crescimento, em grande parte, o aumento
das vendas para o mercado internacional, que nos últimos meses de
2019 teve forte impacto na alta da
pecuária – destacam-se a expansão
das exportações de carne bovina,
suína, frango, bem como o aquecimento do consumo interno de ovos.
Os dados regionais mostram que
os estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Goiás lideraram a participação no VBP no ano de 2019.
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Paola: ‘A maior vantagem socioeconômica nos dois países era a riqueza’
ciências e até que ponto os fatores
socioeconômicos
desempenham
um papel importante.
Estudos feitos em diversos países, inclusive no Brasil, mostraram
a diferença na expectativa de vida
entre cidadãos de regiões de diferentes perfis socioeconômicos. Em
São Paulo, capital, a expectativa

de vida na região de Pinheiros, na
Zona Oeste, é de 79 anos, enquanto
que na região da Cidade Tiradentes,
na Zona Leste, é de 53 anos. São 26
anos a menos.
O estudo no Reino Unido e nos
EUA avança ao medir a qualidade
da vida, ou seja, os anos a mais com
saúde e sem deficiências.

Varejo tem mês fraco
apesar da Black Friday
O volume de vendas do comércio
varejista nacional avançou 0,6% em
novembro de 2019, frente a outubro,
na série livre de influências sazonais,
sétima taxa positiva consecutiva. A
alta foi de 2,9% sobre novembro de
2018. Com isso, o varejo acumulou
avanço de 1,7% de janeiro a novembro de 2019, comparado a igual período do ano anterior.
O indicador acumulado nos últimos 12 meses, ao passar de um
avanço de 1,8% em outubro para
1,6% em novembro, sinalizou perda de ritmo nas vendas, reconhece
o IBGE. A média móvel do trimestre encerrado em novembro (0,4%)
também aponta redução no ritmo
das vendas, quando comparada à
média móvel no trimestre encerrado em outubro (0,7%).
As vendas no varejo apresentaram alta inferior às expectativas do
mercado, que esperava elevação de
1,2%, segundo a agência Bloomberg. “Assim como a PMS [pesquisa sobre serviços] divulgada
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ontem [terça-feira], essa divulgação deixou a desejar frente ao otimismo para os dados de atividade
em novembro e evidências de que
o desempenho das vendas na Black
Friday tinham sido fortes”, analisa
Felipe Sichel, estrategista do Banco
Digital Modalmais.
“Por outro lado, apesar da decepção frente as expectativas, continua
válida a recuperação das médias
móveis de três e 12 meses”, afirma
Sichel. Há, porém, “evidente decepção dos dados de atividade para
novembro [indústria, comércio e
serviços].
Para os analistas do Mitsubishi
UFJ Financial Group, considerando esses dados mais fracos do
que o esperado em novembro, a
projeção de crescimento do índice
de atividade econômica (IBC-Br,
que tenta antecipar o PIB), que era
nula em dezembro, sofre um viés
de baixa, podendo mostrar a contração de 0,2% em relação ao mês
anterior.
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5G: Brasil tem a ganhar com a multilateralidade
Se em relação à coleta de
informações se perceberá,
com a tecnologia 5G, um
aprofundamento do que já
acontece, no tocante ao uso
de ciberarmas seu emprego
e sua eficácia sofrerão uma
revolução a partir de uma
corrida armamentista entre
de potências, o que já vem
acontecendo no presente.
Enquanto as redes digitais atualmente se limitam
a afetar principalmente a
dimensão cognitiva da vida,
informando, registrando e
assessorando, os danos causados por sua sabotagem
podem ser graves, mas ainda
não causam mortes diretamente.
Um sistema financeiro
inoperante, o correio eletrônico offline ou um sistema
de reservas de passagem sem
funcionamento representam
transtornos e grandes prejuízos financeiros e sociais,
todavia não ameaçam diretamente a existência humana.
Por outro lado, automóveis e aeronaves não tripulados, geradores de energia
automatizados, linhas de
produção robóticas e fábricas autônomas são processos físicos que, ao passarem
a ser geridos integralmente
por algoritmos balizados em
redes de informação, podem
afetar a vida.
O mesmo se dá com a robótica militar, que prepara
uma verdadeira ruptura tecnológica na arte da guerra,
com mísseis, aviões e robôs
autônomos, operando a partir do uso de inteligência
artificial e comandos a distância.
Todos estes novos empregos da informação em rede
trazem para o cotidiano fí-

sico das pessoas o que antes
era reservado aos sistemas
de apoio à tomada decisão. A
título de exemplo, em um veículo operado por motorista,
dados de geolocalização são
úteis para sua navegação,
mas podem ser empregados
ou não. Já em um carro autônomo, a navegação à distância responde diretamente por
sua operação.
Caso uma coordenada geográfica equivocada entretanto oriente uma pessoa a
dirigir sobre um abismo, ela
em sã consciência jamais o
fará. Um veículo autônomo
seguirá peremptoriamente as
orientações que receber. Vale
destacar que tais tecnologias
não são mais abstrações, já
estão acontecendo no atual
estágio de desenvolvimento
da Internet das Coisas.
Por conseguinte, baseado
no comportamento histórico dos grandes Estados e de
seus serviços de inteligência,
é lícito presumir que existirão necessariamente ciberarmas instaladas em parte de
toda essa nova parafernália
operando a partir das redes
5G.
Mais do que simples inferência, constata-se que os
principais atores – Estados
Unidos, Austrália, Nova Zelândia, China, Rússia, Espanha – já empregam esse
tipo de recurso de maneira
usual. Também é pertinente
presumir que a farta disponibilidade de meios digitais
ofensivos incentivará o seu
emprego, em mais um caso
em que a oferta acaba por sedimentar o uso.
No entanto, como observado, ao contrário do cenário atual, uma ofensiva
cibernética no futuro próxi-

mo pode causar centenas ou
milhares de mortes. Aviões
podem se transformar em
mísseis investindo contra
prédios, caminhões podem
causar acidentes interrompendo o tráfego de rodovias
em diversos pontos, trens
podem descarrilar, fábricas
programadas para sabotar
seus próprios produtos, geradores de energia explodirem
aleatoriamente e o aparato
militar importado de terceiros pode ser empregado contra si mesmo.
Para além da guerra declarada, poderão ser realizadas operações para sabotar
uma dada nação ou empresa
sem que esta sequer perceba.
Seus veículos podem ser reprogramados para gastar um
pouco mais de combustível
ou para provocar mais congestionamento em vias urbanas, aéreas ou navais. Suas
fábricas podem ser redesignadas para diminuir sua produtividade, mesmo que pontualmente, mas o suficiente
para perder a competição
com a concorrência.
A durabilidade dos componentes que operarão integrados em um dado ambiente tecnológico pode ser
formatada para ser 5% ou
10% menor que o normal.
Tudo de maneira sorrateira e
quase imperceptível. Em um
mundo de hipercompetição,
ao longo do tempo essa taxa
poderia significar a perda de
mercados nacionais e internacionais.
Interessante compreender
que esse grande conjunto de
mudanças não será em um
futuro distante. Boa parte
destes processos está acontecendo agora, com tecnologias em parte já maturadas

ou em franco processo de
homologação. Muitas destas ainda não estão em pleno
funcionamento porque exigem integração com outras,
como em um quebra-cabeças.
Um dos pontos de estrangulamento desse processo
são justamente as redes 5G.
Quando estas redes entrarem
em funcionamento, começará a se materializar uma
ampla sinergia de processos
que multiplicará exponencialmente a velocidade com
que o futuro tecnológico se
transformará, abruptamente,
em um presente corriqueiro.
Conflito informacional
inevitável
Como observado no decorrer do texto, é possível
presumir com razoável segurança que os conflitos
informacionais estão e continuarão sendo o primeiro
fronte de combate entre os
dois grandes grupos de potências, capitaneados pelos
EUA e pela China, que se
confrontam pela hegemonia
global.
Em um mundo de armas
atômicas, a esfera informacional é o campo natural
para tornar as guerras frias
quentes. Pelas redes, governos podem ser derrubados,
economias nacionais sabotadas e, brevemente, até assassinatos em pequena ou
grande escala poderão ser
realizados. Tudo acontecendo e podendo ser negado
publicamente pelo Estado
atacante.
Sob o prisma do que ainda pode ser considerado
como ações cibernéticas,
operações psicológicas ou

operações de informação,
essa disputa tem atravessado
diversos campos de batalhas
informacionais pelo mundo, atingindo não somente
as nações mais frágeis, que
estão na borda desse novo
sistema, mas até mesmo os
EUA (eleições de 2016) e
China (Hong Kong). É possível prever que esse conflito continuará se agudizando
nas próximas décadas.
Dentro deste contexto,
cabe pensar então, profundamente, sobre as possibilidades de escolha atualmente postas sobre as redes
5G. Como já visto, em que
pesem os benefícios financeiros e vantagens tecnológicas aparentes, essa
escolha é essencialmente
geopolítica, com profundas consequências para a
sociedade brasileira em seu
conjunto. Ou seja, é uma
escolha muito maior do que
as supostas necessidades
imediatas dos acionistas de
operadores de telefonia, ou
mesmo do governo de plantão.
É uma seleção a ser feita
como política de Estado e
deve envolver a presidência, a diplomacia e também
as Forças Armadas. É igualmente importante ouvir os
diversos setores da sociedade civil e as universidades.
Aqui cabe lembrar que envolver e escutar não precisam se traduzir por ser moroso. Todavia, nesse caso em
particular, a pressa excessiva
pode trazer imperfeições difíceis de sanar a posteriori.
Embora essa escolha seja
extremamente
complexa,
inclusive sob o viés tecnológico, uma premissa que tem
movido a nossa diploma-

cia há décadas pode ser útil
como guia desse processo
decisório – a multilateralidade. Potências regionais
como o Brasil, distante dos
centros globais, têm muito
mais a ganhar em um mundo
com vários atores de peso do
que sob a tutela da elite de
uma só nação. Onde existem
muitos envolvidos, sempre
existe espaço para negociação. Exatamente o contrário
do que acontece nos períodos imperiais, em que Roma
ordena e os demais cumprem.
Agindo como um ator em
busca de seus próprios interesses, sem se perfilar com
essa ou aquela potência,
as opções se ampliam exponencialmente e rompem
autolimitações postas pela
preocupação com o externo.
Nesta acepção, as escolhas
podem passar pela absoluta
fragmentação do tamanho
das bandas leiloadas, com o
uso de tecnologias diferentes, passando por exigências de produção local sob
supervisão, e até mesmo o
incentivo a tecnologias nacionais.
Um mercado com mais de
200 milhões de habitantes
e influência sobre a América Latina pode fazer diversas exigências, desde que o
compromisso daqueles que
fazem as opções seja de fato
com o seu próprio povo.

bora no Brasil não se tenha,
até hoje – mal grado diversas
investidas favoráveis – a legalização dos jogos de fortuna (pejorativamente chamado de jogos de azar) é onde,
clandestinamente, mais se
joga; tendo-se como certo,
porém, que a legalização dos
jogos de fortuna por ação de
uma simples lei natural é o
mais eficiente meio de acabar com a clandestinidade.
Carece, outrossim, de
uma demonstração de fatos
reais, a assertiva de que os
jogos de fortuna são, simplesmente, um vício rompedor do tecido social. Esta
afirmação, aliás, também
carece de fundamentação
baseada na realidade dos fatos, pois os países do mundo
que adotaram a prática dos
jogos de fortuna legalmente
– e são quase todos do mundo civilizado – guardadas as
cautelas necessárias, jamais
tiveram problemas em seu
organismo social; antes pelo
contrário.
A cidade de Macau,
província chinesa de colonização portuguesa, por
exemplo, segundo recente

noticiário televisivo divulgado, é tida como a capital dos
jogos de fortuna no mundo,
tendo faturado no último
exercício US$ 37 bilhões,
três vezes mais que sua
concorrente mais próxima,
a cidade de Las Vegas, nos
Estados Unidos da América
do Norte, sendo que, 40% de
sua população, de cerca de
500 mil habitantes, trabalha,
direta ou indiretamente, para
a indústria de seus jogos de
fortuna.
Vamos ver se, desta vez
– inobstante a atuação deletéria dos pregoeiros do desenlace negativo de ideias
precursoras – porém com
a necessária dose de desassombro – conseguiremos,
afinal, legalizar os jogos de
fortuna, no país, bem como a
reabertura dos cassinos, para
o bem do Brasil.

q Vladimir de
Paula Brito
Doutor em Ciência da
Informação, é agente da
Polícia Federal.
Quarta e última parte do
artigo. As demais foram
publicadas em 7, 9 e 14 de
janeiro de 2020.

A reabertura dos cassinos para o bem do Brasil
A legalização dos jogos
de fortuna e a reabertura dos
cassinos no Brasil, quando tentada na década de 80,
causou grande celeuma, tendo sofrido tenaz oposição e
resistência por parte de setores conservatoristas de nossa
sociedade. Resultado: não
vingou pela possibilidade de
virem a constituir-se em jogos de azar.
Todavia, jogos de fortuna
(embora nos venham sempre
primeiro com a conotação
restritiva e pejorativa de um
vício), eles – antes de qualquer outra reflexão a respeito
– significam em uma acepção mais ampla e verdadeira: turismo (que sempre traz
divisas) ao país; diversão,
para horas de lazer; arrecadação de novos e alentados
tributos; e, por fim, mas não
derradeiramente, criação de
novos postos de trabalho,
com carteira assinada, muito
bem-vindos, a propósito, na
atual conjuntura do país.
Em 1981, participando
da assessoria jurídica do
então senador Hugo Ramos
(de saudosa memória), tivemos o privilégio de cola-

borar na redação do Projeto
de Lei do Senado 302, de
14 de outubro de 1981, o
qual dispunha “sobre a exploração do jogo e a reabertura dos cassinos na Capital
Federal; nas cidades com
população mínima de 5 milhões de habitantes; nas estâncias climáticas balneárias e hidroterápicas; dando
outras providências”.
Da justificativa do citado
projeto, de 1981, transcrevemos os dois primeiros parágrafos, os quais nos oferecem um retrato fidedigno da
conjuntura socioeconômica
então vigente, para podermos bem contextualizar os
trabalhos legislativos que, à
época, eram feitos em prol
da reabertura dos cassinos
no Brasil.
“A presente proposição
resulta de exame dos projetos de lei apresentados à Câmara dos Deputados e do anteprojeto de lei oferecido ao
Exmo Sr. ministro da Justiça, por uma comissão constituída pelos Srs. Júlio Gulger
Simões, Ciro Botelli de Carvalho e Adolfo Mantovani,
ao encerrar-se a Semana de

Estudos sobre a Reabertura
dos Cassinos nas Estâncias
Climáticas, Balneárias e Hidroterápicas, que se realizou
no Auditório do Sesi, na capital de São Paulo, de 1º a 5
de dezembro de 1980.”
“Nele colaborou o professor Luiz Felizardo Barroso,
que colheu subsídios valiosos de pessoas familiarizadas
com o assunto, notadamente
os hoteleiros e empresários,
tudo com o objetivo de dotar
o projeto de uma estrutura
capaz, alcançando os problemas sociais nele envolvidos, como destinando os
seus resultados à Educação
e à Saúde, especificamente à
educação dos excepcionais e
ao tratamento dos portadores
de câncer, tão carentes de recursos mais amplos, capazes
de colaborar na solução de
tão graves problemas.”
Hoje, a proposta que prevê a legalização dos jogos
de fortuna e a reabertura
dos cassinos no país está
pronta para ser analisada
em Plenário da Câmara dos
Deputados, mas segue dividindo opiniões na Casa. O
PL 186/2014, do senador

Ciro Nogueira (PP-PI), autoriza a exploração de “jogos de fortuna”, online ou
presenciais, em todo o território nacional.
Como vimos de 1981 esta
parte, foram inúmeros os
projetos de lei, objetivando a
legalização dos jogos de fortuna no país. Presentemente,
a Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos
Deputados colocou a matéria
em audiência pública para
uma posterior aprovação –
quem o sabe – dos jogos de
fortuna no Brasil.
Naquela Casa Legislativa a aprovação da legalização dos jogos de fortuna,
bem como a reabertura dos
cassinos no país, conta com
um aliado de peso. Trata-se
de seu presidente, deputado
Rodrigo Maia, desde que a
prática seja confinada, e o
funcionamento dos cassinos
se dê, apenas, em resorts.
O prefeito Marcelo Crivella, embora bispo (licenciado) da Igreja Universal,
tem defendido a regulação
dos jogos de fortuna na Cidade do Rio de Janeiro.
Há quem afirme que, em-
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Mundo será marcado por polarização
política e econômica em 2020
Mundo unilateral
‘instável’
de grandes
rivalidades
de poder

Não é acidente, é projeto
Dois assuntos que estiveram na linha de frente da mídia nos últimos dias, um nacional, outro local (Rio de
Janeiro), guardam uma ligação não tão óbvia a primeira
vista. As filas no INSS e a (falta de) qualidade da água
distribuída pela Cedae são a concretização do desmonte
do Estado em nome da “eficiência” e da “austeridade”.
O INSS conta com um pedido de concurso aguardando
ser aprovado pelo governo para preenchimento de 7.888
vagas, informa Gabriel Henrique Pinto, professor e diretor da Central de Concursos. Sem contratar, em nome de
uma economia burra, o Estado eleva os gastos ao ser obrigado a corrigir as aposentadorias atrasadas. Mais grave,
deixa 1,3 milhão de pessoas, usualmente carentes, sem
receber o que lhes é devido por seis meses, ou mais.
Não seria absurdo imaginar que algum dos Chicago
Oldies da equipe econômica tenha até comemorado o
represamento dos pagamentos em nome da redução do
déficit fiscal. Se imaginarmos que 1 milhão tenham direito à aposentadoria (a média do INSS é de cerca de
R$ 1,4 mil), são R$ 1,2 bilhão por mês (aposentado
também sofre desconto da Previdência), o que dá R$ 15
bilhões por ano. De fazer brilhar os olhos dos doutores
que confundem economia com caderninho de despesas
de padaria.
Na Cedae, as demissões em massa – com objetivo
declarado da eficiência, e não revelado da privatização
– mostram a distância entre o discurso empoado dos executivos de mercado e a realidade operacional. (O caro
leitor contrataria para comandar uma empresa de saneamento um conselheiro da Samarco à época de Mariana?).
A qualidade foi para escanteio, e somente o fato de ser
uma companhia monopolista permite Helio Cabral, o executivo em questão, dizer que o ressarcimento dos consumidores “não está no planejamento da empresa”.
São poucas as vezes em que a concretização do “Estado mínimo” se dá de forma tão eloquente.

Batalhão
A principal medida anunciada pelo governo para atacar a fila no INSS é a seleção de 7 mil militares da reserva. Como não se acredita que a intenção é uma solução
à moda Witzel, de “neutralizar” os candidatos a aposentadoria, nem se tem conhecimento que treinamento
em previdência faz parte da carreira militar, ficam duas
hipóteses, não excludentes: é apenas jogo de cena ou se
pretende dar um agrado à base eleitoral de Bolsonaro.
Os convocados receberão um adicional de 30% sobre
o soldo, um dinheiro bem-vindo para um exército de cabos eleitorais em ano de eleição, e com o presidente em
busca de assinaturas para viabilizar seu partido.
Não seria a primeira vez. A reforma da Previdência
militar acabou em aumento de vencimentos para os oficiais, e as escolas “cívico-militares” gastarão entre 80%
e 90% da verba que será enviada pelo governo no pagamento de adicional para os integrantes das Forças Armadas que lá trabalharão.

Ilusão de riqueza
“O Governo Bolsonaro, leia-se Paulo Guedes, alega
que a entrada do Brasil na OCDE traria mais investimentos. Se isso fosse verdade, a China e a Índia não seriam dois dos países que mais recebem investimento no
mundo. Nenhum desses dois faz parte da OCDE”, ataca
a página Progressista, que difunde ideias nacionalistas e
apoia Ciro Gomes.
“Se fosse verdade”, continua a mensagem no Facebook, “o México já seria praticamente um país desenvolvido, porque faz parte da OCDE desde 1994! Portanto, é uma grande mentira do Governo Bolsonaro e é
apenas um jeito de tentar fazer marketing, dizendo que o
Brasil entrou no clube dos ricos. Nada mais.”
“Nem um dos piores entreguistas do Brasil chamado
José Serra apoiou esse acordo do Brasil com os EUA”,
afirma a postagem do Progressista.

Corte
Ruim é ficar seis meses na fila de espera do INSS. Pior
vai ser descobrir que, com a reforma, não terá direito à
sonhada aposentadoria.

Rápidas
O BNP Paribas anuncia Ricardo Guimarães como
presidente do banco no Brasil, a partir de 1º de março
*** O Shopping Jardim Guadalupe promove o evento
Super Férias, com oficinas de slime e areia mágica no dia
26, das 15h às 19h. Nos sábados de 18 de janeiro e 1º de
fevereiro, haverá shows com o Mágico Fini, às 18h ***
As Férias Animadas no Caxias Shopping, em parceria
com Firjan, Sesi e Sesc, prosseguem neste sábado e no
domingo, das 14h às 18h, com oficinas de pintura, mosaico e xilogravura *** A YES! Idiomas é uma das patrocinadoras do Campeonato Carioca, que começa neste
sábado.

Um ano de aumento dos
embates, divisões domésticas e internacionais e desaceleração econômica é o que
prevê para 2020, o Relatório
Global de Riscos 2020 do
Fórum Econômico Mundial,
publicado nesta quarta-feira.
Isso porque, a turbulência
geopolítica está levando a
um mundo unilateral “instável” de grandes rivalidades
de poder, em uma época na
qual os líderes empresariais
e governamentais devem se
concentrar urgentemente em
trabalhar juntos para enfrentar os riscos compartilhados.
Nas suas conclusões, o
relatório aponta que a polarização econômica e política aumentará este ano, uma
vez que a colaboração entre
líderes mundiais, empresas
e formuladores de políticas
torna-se mais do que nunca
necessária para impedir graves ameaças ao nosso clima,
meio ambiente, saúde pública e sistemas de tecnologia.

Isso aponta para uma clara
necessidade de uma abordagem multissetorial para
mitigar riscos em um momento em que o mundo não
pode esperar que o nevoeiro
da desordem geopolítica se
dissipe.
Mais de 750 especialistas e tomadores de decisão
globais foram convidados
a classificar suas maiores
preocupações em relação a
probabilidade e impacto e
78% disseram esperar que
“confrontos econômicos” e
“polarização política doméstica” aumentem em 2020.
Isso seria catastrófico, principalmente para enfrentar
desafios urgentes como a
crise climática, a perda de
biodiversidade e o declínio
recorde de espécies.
O relatório, produzido
em parceria com a Marsh &
McLennan e o Zurich Insurance Group, aponta para a
necessidade de os formuladores de políticas combinarem objetivos de proteção da
Terra com metas que impulsionem as economias, e que
as empresas evitem os riscos
de perdas futuras potencialmente desastrosas ajustando-se a essas metas baseadas
na ciência.
Alarme
Pela primeira vez nas

perspectivas de 10 anos da
pesquisa, os cinco principais riscos globais em termos de probabilidade são
todos ambientais. O relatório dispara o alarme: 1)
Eventos climáticos extremos com grandes danos à
propriedade, infraestrutura
e perda de vidas humanas; 2) Falha na mitigação
e adaptação às mudanças
climáticas por governos e
empresas; 3) Danos e desastres ambientais causados pelo homem, incluindo
crimes ambientais, como
derramamentos de óleo e
contaminação radioativa;
4) Grande perda de biodiversidade e colapso do
ecossistema (terrestre ou
marinho), com consequências irreversíveis para o
meio ambiente, resultando
em recursos severamente
esgotados para a humanidade e para as indústrias; e 5)
Desastres naturais graves,
como terremotos, tsunamis,
erupções vulcânicas e tempestades geomagnéticas.
O relatório ainda acrescenta que, a menos que os
stakeholders se adaptem à
“mudança de poder histórica de hoje” e à turbulência
geopolítica, enquanto ainda
se preparam para o futuro,
o tempo se esgotará para
enfrentar alguns dos mais
prementes desafios econô-

micos, ambientais e tecnológicos. Isso indica onde
as ações de empresas e formuladores de políticas são
mais necessárias.
“O cenário político está
polarizado, o nível do mar
está subindo e os incêndios
climáticos estão incinerando. Este é o ano em que os
líderes mundiais devem trabalhar com todos os setores
da sociedade para reparar e
revigorar nossos sistemas
de cooperação, não apenas para benefícios a curto
prazo, mas também para
enfrentar nossos riscos profundamente
enraizados”,
disse Borge Brende, presidente do Fórum Econômico
Mundial.
O Relatório Global de
Riscos faz parte da Iniciativa Global de Riscos que
reúne os stakeholders para
desenvolver soluções integradas e sustentáveis para
os desafios mais prementes do mundo. É necessário
pensar sistemicamente para
enfrentar os riscos geopolíticos e ambientais iminentes e ameaças que, de outra
forma, podem estar sob o
radar. O relatório deste ano
se concentra explicitamente nos impactos da crescente desigualdade, lacunas na
governança de tecnologia e
sistemas de saúde sob pressão.

União cobriu R$ 8,35 bilhões de dívidas atrasadas de estados
O Tesouro Nacional pagou, em 2019, R$ 8,35 bilhões em dívidas atrasadas
de estados. Desse total, a
maior parte (R$ 4,04 bilhões) é relativa a atrasos de
pagamento do estado do Rio
de Janeiro. Também foram
pagos R$ 3,31 bilhões de
Minas Gerais; R$ 770,1 milhões de Goiás; R$ 139,41
milhões do Rio Grande do
Norte e R$ 90,18 milhões de
Roraima.
Em relação às prefeituras,
o governo federal honrou R$
3,43 milhões de débitos em
atraso de duas prefeituras:
Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, com dívida de R$
1,83 milhão e Belford Roxo,

no Rio de Janeiro, R$ 1,59
milhão.
Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas
pela União em Operações de
Crédito, divulgado hoje (15)
pela Secretaria do Tesouro
Nacional. Em 2016, 2017
e 2018, o Tesouro cobriu,
respectivamente, R$ 2,377
bilhões, R$ 4,059 bilhões e
R$ 4,803 bilhões em dívidas
em atraso de estados e municípios.
Apenas em dezembro, a
União quitou R$ 1,201 bilhão de dívidas em atrasos
de entes subnacionais. Desse total, R$ 548,76 milhões
couberam ao estado do Rio,
R$ 511,04 milhões a Minas

PIB de Xangai cresce
mais de 6% em 2019

Para 2020, a cidade prevê
o mesmo crescimento.
O PIB de Xangai teria
crescido mais de 6% em
2019, disse o prefeito Ying
Yong ao apresentar um relatório de trabalho do governo
na abertura da sessão legislativa anual local. A estrutura econômica de Xangai
continua melhorando, com o
valor agregado do setor terciário respondendo por mais de
70% do PIB no ano passado.
Renda per capta

A renda disponível per capita em Xangai cresceu 8,2%
para os residentes urbanos e
9,3% para os rurais em 2019,
o oitavo ano consecutivo em
que a renda dos residentes rurais cresce mais rápido que a
dos urbanos. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da
cidade teria aumentado 2,5%
em 2019.

Segundo a agência Xinhua, a cidade se mantém
como um dos principais
destinos de investimento,
com o número de novos
projetos de investimento
estrangeiro em 2019 aumentando 21,5% ante o ano
anterior.
Capital estrangeiro
O valor do capital estrangeiro contratual e integralizado (quando a promessa
de investimento é cumprida) cresceu 7,1% e 10,1%,
respectivamente, e o número de novas sedes regionais
e de centros de pesquisa e
desenvolvimento das companhias
multinacionais
aumentou em 50 e 20, respectivamente.Para
2020,
a cidade prevê um crescimento do PIB em cerca de
6%, enquanto o IPC deve
aumentar em torno de 3%.

Gerais, e R$ 78,74 milhões a
Goiás, os principais inadimplentes.
As garantias honradas
pelo Tesouro são descontadas dos repasses da União
aos entes federados – como
receitas dos fundos de participação e Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), dentre outros. Sobre as obrigações em
atraso incidem juros, mora e
outros custos operacionais
referentes ao período entre
o vencimento da dívida e a
efetiva honra dos valores
pela União.
Com a adesão do Rio de
Janeiro ao regime de recuperação fiscal, no fim de 2017,

o estado pôde contratar novas
operações de crédito com garantia da União, mesmo estando inadimplente. Nos últimos dois anos, no entanto,
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) impediram
a execução das contragarantias de vários estados em dificuldade financeira.
Algumas contragarantias
de Minas Gerais também
não estão sendo executadas
por causa de liminares concedidas pelo Supremo. Em
novembro de 2018, o STF
concedeu liminar para que
Goiás entre no regime de recuperação fiscal, mesmo não
cumprindo todos os requisitos para receber a ajuda.

Enem impulsiona
universidades particulares
A nota do Enem 2019 será
divulgada na próxima sexta-feira e, de acordo com o
professor Édney Quaresma,
CEO da Really Experience,
esse é o grande momento
para as universidades privadas. De acordo com ele, “em
média 23% das matrículas
de uma universidade privada vêm dos alunos do Enem
neste primeiro semestre”.
Outro importante dado é
que “65% das matrículas são
feitas nesse período e as universidades ficam ávidas para
capturar os alunos”. Para isso
ele explica que há uma política de descontos que pode ser
de até 20% nos cursos presenciais e chega a 30% no EAD.
“Os alunos que saem do
Enem, que teve quase 4 milhões esse ano, alcançam
uma média entre 400 e 600
pontos. São pelo menos 80%
nessa faixa de pontuação”,
ressalta. Quaresma também
desperta para um indicador

de classe social. “Quanto
maior a renda familiar do
candidato, maior é a média
da nota. Alunos declarados
de classe A alcançam notas
com média acima de 630
pontos, enquanto os declarados classe C ficam abaixo de
540 pontos”.
Já de acordo com a Associação Brasileira de Franchising, educação é um dos
segmentos mais prósperos e
seguros para se investir em
2020. No terceiro trimestre
de 2019, o setor teve aumento de 5,0% no faturamento
quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
Os índices de confiança
empresarial e do consumidor também cresceram no
mesmo período: de 89,5
para 94,1 e de 82,1 para 89,7
pontos, respectivamente. Os
resultados evidenciam um
crescimento econômico moderado e mercado mais confiante neste momento.
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4 Leilão/Negócios & Empresas

Cai de 30% para 23% parcela de empresas rumo à indústria 4.0

Arte e antiguidade em alta
O leiloeiro Felipe Barra Pinto
está em ritmo acelerado, desfrutando de poucos dias de férias, já está
com seu primeiro leilão com peças
de alta qualidade, que pode ser conferida no catálogo do leilão, que já
se encontra online.
Algumas obras presentes neste
leilão são: Anita Malfatti, Alfredo
Volpi, Torres García, Carlos Scliar,
Guignard, Di Cavalcanti, Salvador
Dalí, Ivan Serpa, Miró, Burle Marx
entre outros reconhecidos artistas
plásticos e mais peças de decoração
e antiguidades.
Todas as peças estão no wesbite
casagrimaldi.com.br com as fotos
e descrição, do pregão que será online nesta quinta e sexta-feira (16
e 17) às 19h30, com exposição no
primeiro dia do leilão, entre 12h e
17h para clientes cadastrados que
agendarem. O escritório para alguns
esclarecimentos está na Rua Siqueira Campos 143, sobreloja 90, em
Copacabana (RJ).

Escultura de
Rubem Valentim,
com Felipe Barra
Pinto

Máscaras africanas vendidas por Cristina Goston

Antiguidades e artes nas Laranjeiras
Cristina Goston continua seu trabalho cuidadoso, abrindo a galeria para bater o martelo para os objetos que serão
leiloados, com experiência adquirida em muitos anos no
mercado do Rio de Janeiro. Os clientes têm as explicações
sobre cada peça, no ambiente preparado para dar valor
ao momento da aquisição de uma obra, que carrega sua
história para outra moradia.
Muitas destas peças ganham mais valor com o passar
do tempo, diferentemente de um objeto comum, que desvaloriza ao mudar de mãos. Assim, pesquisando e conhecendo, pode-se ter um objeto exclusivo, que poderá ficar
na família por outras gerações.
O primeiro leilão deste ano está marcado para segunda
e terça-feira (27 e 28) às 19h, na Rua Pinheiro Machado,
25, lojas B e C, Laranjeiras. O catálogo está sendo finalizado e em breve estará online no wesbite cristinagoston.
com.br para a exposição virtual. As dúvidas podem ser
esclarecidas no escritório no endereço acima.

Acervos residenciais
A leiloeira Martha
Isolda Tenorio Padilha inicia os trabalhos
de 2020 com um leilão
bem acessível, com peças de valores mais em
conta para quem quer
iniciar neste mercado e
faz o investimento no
que é útil, também, para
aprender. Vários lotes
convidativos, curiosos,
decorativos, colecionáveis, despertam interesse em sua história.
Os lances serão fechados nesta segunda
e terça-feira (20 e 21)
às 20h, somente online,
no wesbite da leiloeira
(marthapadilhaleiloes.
com.br), com exposição na mesma segunda,
das 13h às 17h, com
agendamento. A leiloeira tem dois endereços
para retirada das peças,
na Estrada União InBarbie Lyz Taylor, Olhos
dústria, 9.345, lojas 7
Violetas, com Martha Padilha
e 8, Centro Comercial
Alpino, Itaipava – Petrópolis (RJ) ou Rua Conde de Lages, 44, Sala 515, Glória (RJ).
A captação de peças é permanente, como a maioria dos
leiloeiros estão fazendo hoje em dia, agilizando a organização e execução dos catálogos.

A implantação da indústria 4.0 no país está perdendo
cada vez mais força, como
mostra o relatório da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp). Segundo
o levantamento, desde 2017
houve uma queda de 30% para
23% no número de empresas
que estão instituindo ações
rumo ao desenvolvimento tecnológico. Além disso, apenas
3% dos empresários se sentem
preparados para a quarta revolução industrial.
De acordo com o relatório,
para o próximo ano, a expectativa dos empresários é que haja

um crescimento de 1,7% nesse
tipo de investimento. Para o
economista e presidente-executivo da Associação Brasileira
dos Importadores de Máquinas e
Equipamentos Industriais (Abimei), Paulo Castelo Branco, a
indústria brasileira ainda está
muito atrasada para os avanços
da indústria 4.0 em relação à
outras potências mundiais.
“A indústria 4.0 é apontada
como a principal alternativa
para o desenvolvimento tecnológico da indústria nacional,
mas muitos empresários ainda
não sabem como implementar
ações tecnológicas nas empre-

DEL CASTILHO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.617.610/0001-62 - NIRE 33300329251
Ata da AGE realizada em 20/11/19. Data, Horário e Local. No dia 20/11/19,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804,
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos
termos do Art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de
Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar
sobre (i) a composição da diretoria da Cia.; e (ii) a renúncia de membro da
diretoria da Cia.; e (iii) a reforma e consolidação do novo Estatuto Social.
Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do
dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar a composição
da diretoria da Cia., que passará a ser composta por até 5 membros, sendo
um deles Diretor Presidente e os demais Diretores sem Designação Específica. Em razão da deliberação acima, alterar o art. 11 do Estatuto Social, que
passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 2º. A Diretoria, cujos membros
serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será
composta por até 5 membros, os quais serão designados Diretor Presidente e Diretores sem Designação Específica. Todos os Diretores devem ser
residentes no País, acionistas ou não, e ser eleitos pela Assembleia Geral.
Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a
reeleição.” (ii) Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4- DETRAN/RJ e CPF
109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente da Cia., conforme carta de
renúncia anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto
conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável
quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. Em razão
da renúncia aprovada acima, aprovar a redesignação do cargo de Diretor sem
Designação Específica para o cargo de Diretor Presidente da Cia. do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, com mandato
unificado com os demais diretores, permitida a reeleição, conforme o estatuto
social da Cia. (iii) reforma e consolidação do novo Estatuto Social da Cia.,
conforme proposta apresentada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 20/11/19.
Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente, Felipe Franco
da Silveira - Secretário.
ESTATUTO SOCIAL: Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Art. 1º. Del Castilho Participações S.A. (“Cia.”) é uma S.A., de capital fechado, com natureza empresária, organizada e regida nos termos deste
Estatuto Social, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e das
demais disposições legais aplicáveis. Art. 2º. A Cia. tem sede na Rua Alcindo
Guanabara, nº 25, sala 1.804, Centro/RJ. § 1º. A Cia. poderá abrir, encerrar e
alterar o endereço das filiais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, bem como manter correspondentes e representantes no país ou
no exterior, por deliberação da Diretoria. Art. 3º. A Cia. tem por objeto a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. Art. 4º. O
prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social. Art.
5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, em moeda
corrente nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. § 1º. O capital social poderá ser aumentado,
por deliberação da Assembleia Geral, mediante a emissão de ações, sem
guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou
que possam vir a existir. § 2º. A Cia. poderá emitir ações preferenciais até o
limite legal, devendo a respectiva Assembleia Geral que deliberar sobre a
emissão dispor sobre os direitos a serem conferidos aos acionistas titulares
dessa nova classe de ações. § 3º. Os acionistas terão preferência na subscrição de aumentos de capital no prazo de 30 dias da data de publicação da
deliberação relativa ao aumento de capital da Cia. § 4º. É vedada a emissão,
pela Cia., de partes beneficiárias. Art. 6º. Cada ação ordinária dará ao seu
titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único. As
ações são indivisíveis perante a Cia., sendo certo que, em caso de condomínio de ação, caberá ao representante do condomínio o exercício dos direitos
relativos à respectiva ação. Capítulo III - Assembleia Geral. Art. 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem, devendo ser convocada
nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. § 1º. A AGO da Cia., realizada uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de
cada exercício social, deve: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e b) deliberar acerca da
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. § 2º. A
Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 8 dias de
antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 5 dias. § 3º. Todos
os documentos a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral serão
disponibilizados aos acionistas na sede social, a partir da data da publicação
do primeiro edital de convocação referido no § 2º acima. § 4º. A Assembleia
Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na ausência deste, por qualquer outro Diretor ou acionista indicado pela maioria dos acionistas
presentes. O Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário da Mesa.
§ 5º. Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas
cujas ações estejam registradas em seu nome no livro próprio com 2 dias
úteis de antecedência da data designada para a realização da referida Assembleia Geral. § 6º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos
da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas
as exceções previstas na Lei das S.A.. § 7º. As deliberações da Assembleia
Geral serão tomadas por maioria dos votos presentes, observadas as exceções previstas na Lei das S.A.. § 8º. As atas de Assembleia deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos
ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. § 9º. Os acionistas poderão ser representados por procuradores, nos termos da Lei das S.A.. Art.
8º. Sem prejuízo das demais competências previstas em lei e neste Estatuto
Social, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: a) transformação, cisão, incorporação e fusão da Cia., assim como sua dissolução e
liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas;
b) eleição e destituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado; c) alteração do Estatuto Social; d) aumento ou redução do capital social e aprovação de avaliação de bens e direitos destinados à integralização de capital; e) emissão de debêntures e bônus de subscrição, fixando o
preço de emissão, forma de subscrição e outras condições da emissão; f)
destinação dos lucros e distribuição dos dividendos; g) aprovação de planos
de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados, bem como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Cia.; h) a
eleição e destituição dos membros do Conselho Fiscal; (i) definição da remuneração global anual dos membros da administração, nesta incluídos os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, tendo em conta
suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência
e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado; (j) da participação dos administradores nos lucros e resultados da Cia., participação
esta que não poderá exceder os limites do Art. 152 da Lei das S.A.; (k) abertura do capital e listagem das ações da Cia.; (l) suspensão do exercício dos
direitos do acionista, conforme o Art. 120 da Lei das S.A.; e (m) tomada, anualmente, das contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas. Capítulo IV - Administração. Art. 9º.
A Cia. será administrada por uma Diretoria, a quem caberá a representação
da Cia. § 1º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro
próprio, assinado pelo Diretor empossado, dispensada qualquer garantia de
gestão. § 2º. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral. Art. 10.
A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos Diretores,
podendo ainda estabelecer que os estes não receberão qualquer remuneração. Art. 11. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será composta por até 5 membros, os
quais serão designados Diretor Presidente e Diretores sem Designação Específica. Todos os Diretores devem ser residentes no País, acionistas ou não, e
ser eleitos pela Assembleia Geral. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º. No caso de ausência ou
impedimento temporário, o Diretor Presidente será substituído por outro Diretor nomeado para ocupar o cargo interinamente. Art. 12. Respeitadas às competências para aprovação de matérias estabelecidas neste Estatuto Social,
compete aos Diretores: a) executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral; b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as
operações da Cia., incluindo as áreas contábil, financeira, administrativa, de
recursos humanos e comercial da Cia., acompanhando seu andamento; c)
dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Cia.; d)
contratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; e) abrir e
movimentar contas bancárias; f) realizar operações financeiras, podendo,
para tanto, assinar contratos e distratos, constituir ônus reais e prestar avais,
fianças e garantias, observadas as limitações estabelecidas neste Estatuto
Social; g) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, faturas,
letras de câmbio, cheques, notas promissórias, warrants ou qualquer outro
título de crédito; h) representar a Cia., pessoalmente ou por mandatário que
nomear, nas Assembleias, reuniões ou outros atos societários de sociedades
das quais a Cia. participe; (i) representar a Cia., nos termos do § 1º do Art. 18
deste Estatuto; e (j) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pela Assembleia Geral. Art. 13. A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da Cia. e à
consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo os para
renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou
estatutárias pertinentes. Observados os valores de alçada da Diretoria, conforme vier a ser fixado pela Assembleia Geral, compete-lhe administrar e gerir

sas e como esse desenvolvimento é importante para a competitividade da indústria brasileira
no mercado mundial”, comenta
Paulo Castelo Branco.
Dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento e Indústria (ABDI), apontaram
que a quarta revolução industrial deve movimentar US$ 15
trilhões nos próximos 15 anos.
“O investimento em novas
tecnologias pode trazer inúmeras vantagens para o nosso
país como redução de custos,
modernização do nosso parque
fabril, como a automatização
dos processos que ajudarão no

aumento da produtividade”,
comenta o presidente-executivo da Abimei.
O relatório da Fiesp também apontou que a falta de recursos próprios, a não capacitação dos funcionários e a falta
de conhecimento em relação
ao custo-benefício são um dos
obstáculos para a implementação da indústria 4.0 no país.
“O Brasil está expandindo
seus acordos para a abertura
comercial, mas precisa se atentar aos novos rumos da indústria para um maior crescimento
da nossa economia”, comenta
Paulo Castelo Branco.

os negócios da Cia. e, especialmente: a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; b) elaborar, anualmente, o
relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Cia. acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem
como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior,
para apreciação da Assembleia Geral; c) decidir sobre qualquer assunto que
não seja de competência privativa da Assembleia Geral. Art. 14. A Diretoria
se reúne validamente com a presença de todos os Diretores, e delibera pelo
voto da maioria dos presentes. Art. 15. A Diretoria reunir-se-á sempre que
convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo
conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais
pessoas presentes à reunião. Art. 16. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima
de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o
local da reunião. Art. 17. Todas as deliberações da Diretoria constarão de
atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e serão
assinadas pelos Diretores presentes. Art. 18. A Cia. somente poderá assumir
obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens
do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por: (i) 2 Diretores, agindo em
conjunto; (ii) 1 Diretor e 1 mandatário; ou, ainda, (iii) por 2 mandatários com
poderes específicos para tanto, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no § 2º deste Art.. § 1º. A Cia. será representada por qualquer
Diretor, isoladamente, sem as formalidades previstas neste Art., nos casos de
recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; representar-se-á, nos casos permitidos em lei, por prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar. § 2º. Os instrumentos de mandato outorgados pela Cia. serão sempre assinados por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado a no máximo um ano, exceto no caso de mandato judicial, que
poderá ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal. Art. 19.
O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação
da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, conforme previsto em lei.
Art. 20. O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 e, no máximo 5
membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Art. 21. O Conselho
Fiscal, quando instalado, se reunirá nos termos da lei, sempre que necessário, e analisará as demonstrações financeiras ao menos trimestralmente. § 1º.
Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do
Conselho Fiscal. § 2º. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de
votos, presente a maioria dos seus membros. § 3º. Todas as deliberações do
Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. § 4º.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia
Geral que os eleger, observado o § 3º do Art. 162 da Lei das S.A.. Art. 22.
Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições fixadas em lei: a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; b) opinar sobre o
relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; c) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a
serem submetidas à Assembleia Geral, conforme previsto no Art. 163, III da
Lei das S.A.; d) denunciar, por qualquer de seus membros à Diretoria e, se
estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Cia., à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem
e sugerir providências úteis à Cia.; e) convocar a AGO, se a Diretoria retardar
por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as
matérias que considerarem necessárias; f) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Cia.; g) examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e h) exercer essas atribuições, durante a liquidação,
tendo em vista as disposições especiais que a regulam. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição dos Lucros. Art.
23. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31/12 de cada
ano. Art. 24. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras da Cia., com observância dos preceitos
legais pertinentes: a) balanço patrimonial; b) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; c) demonstração do resultado do exercício; e d) demonstração dos fluxos de caixa. § 1º. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a
destinação do lucro líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referidas no Art. 190 da Lei das S.A., conforme o disposto abaixo,
ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do Art. 202 da mesma
lei, observada a seguinte ordem: I. 5% serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20%
do capital social; II. uma parcela será destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 1% do lucro líquido anual
ajustado, na forma prevista pelo Art. 202 da Lei das S.A.; III. no exercício em
que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item II acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral
poderá, por proposta da Diretoria, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Art. 197 da Lei das S.A.; e IV.
o saldo remanescente, se existente, terá a destinação que lhe for determinada
pela Assembleia Geral, observados eventuais limites e restrições impostos
em eventuais acordos de acionistas da Cia. porventura existentes. § 2º. No
exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do Art. 182 da Lei das S.A. exceder 30% do
capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do
exercício para a reserva legal. § 3º. As demonstrações financeiras da Cia.
deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM. Art.
25. A Cia. poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As
eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor dos dividendos posteriormente declarados pela Cia. § 1º. Caso juros aos
acionistas venham a ser creditados no decorrer do exercício social e atribuídos ao valor do dividendo obrigatório, os juros poderão ser pagos juntamente
com os dividendos declarados, sendo-lhes assegurado o pagamento do valor
correspondente ao dividendo obrigatório. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Cia. não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. § 2º. O pagamento efetivo dos juros sobre o capital
próprio, creditados aos acionistas no decorrer do exercício social se dará por
deliberação da Assembleia Geral, no curso do exercício social ou no exercício
seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos. Art. 26. A
Cia. deverá elaborar balanços intermediários ao fim de cada trimestre. Por
deliberação da Assembleia Geral, a Cia. poderá: I. declarar o pagamento de
dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; II. distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, com base em balanços trimestrais, desde que o
total de dividendos pago em cada semestre do exercício social não exceda ao
montante das reservas de capital; e III. declarar o pagamento de dividendos
intermediários ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou
de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. Art. 27. Os dividendos serão
pagos no prazo máximo de 30 dias a contar da data da realização da Assembleia Geral que os declarar, sendo que os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham
sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Cia. Capítulo
VII - Da Liquidação da Cia.. Art. 28. A Cia. entrará em liquidação nos casos
determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período,
obedecidas as formalidades legais. Capítulo VIII - Das Disposições Finais.
Art. 29. Todas as disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem entre
os acionistas relacionados à interpretação dos termos e/ou execução das
obrigações estipuladas neste Estatuto Social e/ou à violação de quaisquer
termos e condições aqui previstos, que não possam ser resolvidas amigavelmente, deverão ser submetidas à arbitragem. § 1º. A arbitragem será regida
de acordo com as regras do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá (“CCBC”), ficando a CCBC responsável pela administração do
procedimento arbitral. No caso das regras do CCBC ser omisso em qualquer
aspecto procedimental, os acionistas desde já acordam em aplicar supletivamente, e nessa ordem, as leis procedimentais brasileiras previstas na Lei nº
9.307/96 e no Código Civil Brasileiro. § 2º. A arbitragem deverá ocorrer na
Cidade do RJ, Estado do RJ, e deverá ser realizada oficialmente em português, por um tribunal arbitral composto por 3 árbitros. § 3º. Os árbitros deverão decidir com base na legislação brasileira aplicável, sem aplicação do princípio da equidade. § 4º. O laudo arbitral será considerado final e definitivo e
obrigará os acionistas, as quais renunciam expressamente a qualquer forma
de recurso contra o laudo arbitral. § 5º. Os acionistas poderão recorrer ao
Poder Judiciário exclusivamente nos casos abaixo determinados, sem que tal
conduta seja considerada como ato de renúncia à arbitragem como único
meio de solução de controvérsias escolhido pelos acionistas: (i) para assegurar a instituição da arbitragem; (ii) para obter medidas cautelares de proteção
de direitos previamente à constituição do tribunal arbitral; e (iii) para execução
de qualquer decisão do tribunal arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, o
laudo arbitral. Para tanto, os acionistas neste ato elegem o Foro da Comarca
da Capital do Estado do RJ como competente para analisar e julgar essas
questões. § 6º. A responsabilidade pelo pagamento das custas da arbitragem
será determinada em conformidade com as regras da CCBC ou pelo tribunal
arbitral. Jucerja em 07/01/20 sob o nº 3831982. Bernardo F. S. Berwanger Secretário Geral.
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Negócios & Empresas

Cedae não sabe quando
cheiro e gosto mudarão
UFRJ denuncia
degradação
ambiental dos
mananciais

O presidente da empresa,
Helio Cabral – integrante
do Conselheiro de Administração da Samarco quando houve o rompimento da
barragem em Mariana -,em
entrevista coletiva dada nesta quarta-feira reiterou não
haver problema com a água
e a geosmina. Segundo ele, a
água, que atende ao exigido
pelo Ministério da Saúde, é
distribuída pelo reservatório do Guandu, que atende a
grande parte da população da
Região Metropolitana
Mas segundo um grupo
de docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a pedido da Reitoria, “há uma evidente degradação ambiental nos mananciais que são utilizados para
abastecimento público da
Região Metropolitana do Rio
de Janeiro. Essa degradação
compromete a qualidade da
água, dificulta seu tratamento e pode colocar em risco a
saúde pública.”
Cabral garantiu que a água
não terá mais a presença da
geosmina a partir da semana

que vem. Segundo a companhia, essa substância produzida por algas é que provocou o gosto e o cheiro de
terra na água distribuída à
população. O presidente da
Cedae disse, entretanto, que
não poderia dar um prazo de
quando a água vai sair das
torneiras sem o cheiro e o
gosto alterados, pois depende da quantidade de água armazenada nos reservatórios
das casas.
Em nota técnica o grupo
de docentes da UFRJ ressalta que “a companhia de
saneamento é responsável
pelo controle da qualidade
da água tratada, respeitando
as resoluções legais. A vigi-

lância da qualidade da água
é de responsabilidade do setor da Saúde (Ministério da
Saúde, Secretarias Estaduais
e Municipais da Saúde), que
deve garantir a segurança e
qualidade da água a ser distribuída para a população.
A população não deve ser
responsabilizada para identificar se a água está ou não
adequada ao consumo.”
Sobre um possível repasse de custo para o consumidor, Helio Cabral disse que
o valor gasto não vai onerar
o consumidor. Questionado
sobre ressarcimento ao consumidor com relação ao gasto com água mineral, ele disse que não está no planeja-

mento da Cedae. Na coletiva
pediu desculpas à população
pelos transtornos ocorridos
no sistema de abastecimento
de água e reiterou que a geosmina não traz riscos à saúde, mas disse que indenizar
clientes não estava no planejamento da empresa.
Sobre a água turva relatada por moradores, Cabral
disse que a água que sai de
Guandu e é medida diariamente em 250 pontos, não
apresentou turbidez. Segundo ele, a água de coloração
turva apontada por moradores pode ter sido ocasionada
por problemas como caixas
d’água sem a limpeza necessária.

Banco Pan lidera reclamações no ranking do BC
O Banco Pan ficou em
primeiro lugar no ranking
de reclamações contra instituições financeiras no quarto
trimestre de 2019, informou
o Banco Central nesta quarta-feira. Com sede em São
Paulo o Banco Pan é controlado pelo BTG Pactual e pela
Caixa Econômica Federal.
Atua nas áreas de cartões de
crédito, crédito consignado,
financiamento de veículos,
investimentos de renda fixa
e banco digital.
O BC considerou para
compor esse ranking as instituições com mais de 4 milhões de clientes. O BMG
ficou em segundo lugar e
o Banrisul em terceiro. No
período, o BC recebeu 564
queixas consideradas procedentes contra o Banco Pan, a
maioria relacionada à “oferta
ou prestação de informação
sobre produtos e serviços de
forma inadequada.
O BMG recebeu 326 reclamações. Já o Banrisul
recebeu 115. Em ambos os
casos, a maioria dos clientes
também reclamou a respeito de oferta ou prestação de
informação sobre serviços
ou produtos de forma inadequada.
Para elaborar o ranking,
as reclamações procedentes
são divididas pelo número
de clientes da instituição financeira que originou a de-

manda e multiplicadas por
1 milhão. Assim, é gerado
um índice, que representa o
número de reclamações do
banco para cada grupo de 1
milhão de clientes.
Número de clientes
O resultado é, portanto,
avaliado pela quantidade de
clientes de cada instituição.
Com esse cálculo, o Pan ficou com o índice de 126,47.
As queixas contra o BMG
somaram 68,66 no índice.
O Banrisul ficou com índice
de 26,30. O banco Pan tem
4.459.480 clientes, o BMG
tem 4.747.780 e o Banrisul,
4.935.064.
Entre os bancos com
maior número de clientes, o
Santander, com 47.281.933,
apareceu em quarto lugar
com 1.085 reclamações consideradas procedentes. Em
seguida, na quinta colocação, vem o Bradesco, com
1.910 reclamações. O banco
tem 98.653.100 clientes. Na
sexta posição vem o Banco
do Brasil, com 1.267 reclamações e 66.464.386 clientes. A Caixa Econômica Federal, que tem 95.191.144
clientes, ficou na sétima posição, somando 1.637 reclamações procedentes. O Itaú
vem na sequência, em oitavo
lugar, com, 1.377 reclamações consideradas proce-

dentes dos seus 81.684.646
clientes.
Reclamações
A maioria das reclamações registradas pelo BC e
considerada procedente é
relacionada à oferta ou prestação de informação a respeito de produtos e serviços
de forma inadequada (2.359)
e irregularidades relativas à
integridade, confiabilidade,
segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de
crédito (1.695). Em terceiro
lugar vieram as reclamações
relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo
ou legitimidade dos serviços
relacionados a operações de
crédito (1.008).
A insatisfação com serviços e produtos oferecidos por
instituições financeiras pode
ser registrada no BC e as
reclamações ajudam na fiscalização e na regulação do
Sistema Financeiro Nacional.
Quando a reclamação
chega ao Banco Central, ela
é encaminhada para o banco, que tem prazo de 10 dias
úteis (descontados sábados,
domingos e feriados) para
dar uma resposta, com cópia
para o BC.
Entretanto, o Banco Central recomenda que a reclamação seja registrada, pri-

meiramente, nos locais onde
o atendimento foi prestado
ou no serviço de atendimento ao consumidor (SAC) do
banco. Se o problema não
for resolvido, o cliente pode
recorrer à ouvidoria da instituição, que terá prazo de até
10 dias úteis para apresentar
resposta. Os clientes bancários também podem buscar
atendimento no Procon e recorrer à Justiça.

Conforme a agência Brasil, o presidente defendeu
que seja autorizada a venda
direta de etanol das usinas
para os postos de combustíveis e também de outros derivados do petróleo. Segundo ele, isso poderia reduzir
em cerca de 20 centavos o
valor do litro do combustível.
“Não é apenas a venda
direta de etanol para o posto de combustível, é de outros derivados também. Nós

importamos óleo diesel,
gasolina, por que não do
porto ir diretamente para o
posto de gasolina? Por que
tem que viajar centenas de
quilômetros?”, questionou.
Atualmente, a norma da
ANP estabelece que todo
combustível deve passar
por empresa distribuidora
antes de chegar às bombas
dos postos.
De acordo com o presidente, ele está em contato
com o presidente da Câ-

Startup cresce 30%
acelerando MPMEs de
arquitetura e design
A Archademy, primeira
aceleradora de pequenos e
médios escritórios de arquitetura do país, registrou
faturamento de R$ 2,5 milhões em 2019, uma alta de
30% em relação a 2018. Em
apenas dois anos de operações, a startup já conta
com duas unidades em São
Paulo e pretende abrir mais
oito em 2020, inclusive em
outras capitais brasileiras,
como Florianópolis, Brasília
e Porto Alegre. A unidade
de Florianópolis deve estrear já no primeiro trimestre,
assim como uma nova filial
no shopping Lar Center e em
Santos.
A startup já acelerou mais
de 150 escritórios de arquitetura e design de interiores,
número que deve crescer
significativamente no ano
que vem, com a abertura das
novas unidades. A expectativa é gerar 600 estações de
trabalho extras.
“No Brasil, cerca de 75%
dos escritórios do segmento
não têm mais de cinco funcionários, enfrentando todas as dificuldades de uma
MPME no país. A Archademy surgiu, portanto, para
fomentar o crescimento e
a profissionalização desse mercado. Somos a única
startup focada no sucesso desses profissionais, no
compartilhamento de conhecimento e no trabalho colaborativo para expansão dos
negócios”, destaca Anna Rafhaela, CCO da Archademy.
O processo de aceleração
da Archademy dura dez meses, que podem ser renovados. Os profissionais podem
se inscrever em qualquer
período do ano para participar da seleção e, após aprovados, contarão com uma
infraestrutura completa para
atuarem no mercado com
mais competitividade.
Os escritórios selecionados mudam sua sede para
dentro do ambiente de coworking Archademy e passam por programas de men-

toria, oficinas, palestras,
com benefícios comerciais
para especificar melhor,
com treinamento das marcas
mantenedoras, como Suvinil
e Kohler,
Outra iniciativa do grupo
é o Archathon, por exemplo,
é um “hackathon” de arquitetura e design, que desafia
os escritórios a solucionar
problemas reais, desenvolvendo projetos com a ajuda
de mentores e experts do
mercado. Por meio dessa
“batalha de arquitetos”, mais
de 40 escritórios já foram alçados ao sucesso.
Todos os meses, a Archademy realiza o Archaday.
Durante o evento, profissionais inovadores compartilham experiências e práticas
bem-sucedidas. Em 2019, o
Archaday já passou por 13
cidades brasileiras, como
Rio de Janeiro, Santos, Fortaleza e Salvador.
Metade das vendas
Bastante pulverizado, o
mercado de arquitetura é
composto por um grande
número de pequenos e médios escritórios. Juntos, porém, eles têm o poder de influenciar o cliente: 50% das
vendas do segmento de alto
padrão são especificados por
arquitetos ou designers de
interiores.
“Consolidamos o mercado para empoderar pequenos
escritórios e conectá-los às
grandes marcas. Os fornecedores, por sua vez, conseguem mapear as tendências
e desenvolver produtos mais
voltados às novas demandas
do consumo”, destaca Anna
Rafhaela.
O mercado de arquitetura
e urbanismo brasileiro cresceu 5,4% em 2018, somando
mais de 1,5 milhão de serviços realizados por profissionais da área, conforme dados
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU-BR), divulgados em
julho deste ano.

Bancos
Conforme a agência Brasil, em nota, o Banco Pan
disse que tem adotado medidas para melhorar o atendimento a seus clientes. “O
Pan tem se destacado na
adoção de medidas concretas para melhorar e modernizar produtos, processos e
a qualidade do atendimento
ao consumidor. Foi pioneiro
entre os bancos na criação
do serviço Não Me Ligue e
na mobilização do setor para
a Autorregulação do Crédito
Consignado, implementada
pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira de Bancos
(ABBC) em janeiro deste
ano, para redução do número de reclamações. O Pan reforça sua posição de respeito
aos clientes e está à disposição em todos os seus canais
de atendimento”, diz a nota.

Etanol direto da usina para os postos
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quartafeira, em Brasília, que está
discutindo a possibilidade
de revogação de norma da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que proíbe a
venda direta de combustíveis
aos postos. Um projeto de lei
que libera a venda direta está
tramitando na Câmara dos
Deputados e já foi aprovado
pela Comissão de Minas e
Energia no fim de 2019.
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mara, Rodrigo Maia, para
tratar da revogação dessas normas. “Conversando
com Rodrigo Maia, muitas
vezes não depende da decisão (da ANP), depende de
revogar decisão e o Congresso tem poder para revogar essas decisões”, disse.
Ao falar sobre o trabalho
das agências reguladoras,
o presidente destacou que
elas “são importantes, autônomas, mas não são soberanas”.

Cresce preocupação com
resíduos no Carnaval de rua
Com a chegada do Carnaval e com cenas vistas
nos litorais e centros urbanos de montes de lixos
descartados
incorretamente pelos participantes do Révellion 2020,
cresce a preocupação dos
participantes e organizadores de eventos em não
repetir o erro.
Segundo dados da pesquisa da Eventbrite, intitulada Pulse 2019, os entrevistados preocupam-se
com as questões ambientais e, por isso, têm procurado por formas inteligentes de diminuir os resíduos
gerados durante os eventos
realizados: 68% optam pelos ingressos virtuais, que
substituem os impressos;
e 62% estão mais preocupados com a oferta de materiais reutilizáveis ou biodegradáveis para os serviços de alimentação e bar.
Em São Paulo, nesta terça-feira, o prefeito Bruno
Covas (PSDB) publicou
decreto proibindo a distribuição de panfletos publicitários na cidade. O texto,
na veradde, regulamenta
lei de 2007, elaborada pelo
Executivo municipal, sob
a gestão do então prefeito
Gilberto Kassab (PSD). A
interdição está prevista em

um artigo da Lei 14.517,
que estabelece as normas
sobre o Programa Municipal de Parcerias PúblicoPrivadas.
Em caso de descumprimento, a lei estipula
multa de R$ 5 mil, e a punição é dobrada em caso
de reincidência. O decreto proíbe a distribuição
manual dos panfletos, o
lançamento de veículos
e aeronaves ou o oferecimento em mostruários.
Na última segunda-feira, Covas já havia sancionado lei proibindo fornecimento de copos, pratos
e talheres de plástico na
capital paulista. Com a
proibição, os itens não
mais serão oferecidos por
bares e restaurantes, nem
estarão disponíveis no
comércio e em supermercados para uso doméstico. A legislação entra em
vigor em 1º de janeiro de
2021.
Ainda neste mês, a prefeitura deve regulamentar
a lei aprovada em junho do
ano passado que proíbe o
fornecimento de canudos
plásticos na cidade. A Assembleia Legislativa de
São Paulo também aprovou legislação semelhante
abrangendo todo o estado.
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Seguros

Mongeral Aegon completa
185 anos virando MAG

A Mongeral Aegon, seguradora mais longeva do país,
ao completar 185 anos no dia
10 de janeiro, anunciou durante o MAGNEXT, evento que reuniu mais de 2 mil
pessoas no Rio de Janeiro,
a mudança das suas marcas
comerciais. Nasce a MAG,
um apelido criado naturalmente pelos colaboradores
e resultado da contração de
‘Mongeral Aegon Group’,
que vem acompanhada de
tagline descritiva sobre cada
linha de negócio.
A iniciativa reflete a modernização e a inovação da
companhia em um dos mercados mais conservadores do
país, uma vez que as pessoas
estão sendo impactadas por
uma quantidade cada vez
maior de informação. Neste
cenário, a utilização de nomes mais simples em marcas
já é uma tendência que tem
acontecido nos últimos anos
no país em diversos segmentos de negócio. Este foi o caminho escolhido pela Mongeral Aegon.
Para tomar a decisão, no
entanto, o Grupo Mongeral
Aegon fez estudos e pesquisas. “Mudar o nome de uma
marca não se faz de uma
hora para outra, tampouco
é uma decisão simples. Isso
ainda fica mais latente quando tratamos de uma companhia de quase 200 anos. No
entanto, não medimos esforços para avançar. Realizamos pesquisas quantitativas
e qualitativas. Ouvimos consumidores, clientes, líderes e
colaboradores. Envolvemos
todas as empresas do grupo
para chegarmos a este resul-

tado”, explicou Nuno Pedro
David, diretor de Marketing
do Grupo Mongeral Aegon.
Segundo David, a sigla
mais simples, curta e eficaz
contribuirá para o reconhecimento da marca no mercado
brasileiro e junto aos públicos de interesse da companhia. O design da nova
marca tem o degrade, que
simboliza movimento, dinamismo e evolução. “Também há a estilização da letra
‘A’ de forma mais arejada.”
Este grafismo tem como objetivo transmitir modernidade e inovação das empresas.
“É importante ressaltar que
seguiremos utilizando o logotipo do Grupo Mongeral
Aegon como marca corporativa e como endosso da
nova marca”, acrescentou o
executivo.
O MAGNEXT, que celebrou os 185 anos da Mongeral Aegon, reuniu os
principais executivos da
companhia no Riocentro. O
CEO da companhia, Helder
Molina, falou sobre o crescimento empresa no mercado,
visões e expectativas para o
futuro. Dentre os principais
destaques estão o expressivo
volume de vendas pela plataforma de suporte ao corretor
Venda Digital, que hoje corresponde a cerca de 90% dos
seguros comercializados.
Dentre as inovações citadas em relação ao atendimento, o CEO destacou a
WinSocial, plataforma que
facilita a venda de seguro de
vida para pessoas com diabetes. No que tange à MAG
Investimentos, gestora de
ativos criada há cinco anos

no mercado, movimentou 6
bilhões de reais desde o lançamento.
Em outro painel do evento, Alexander Wynaendts,
CEO da Aegon e Mark
Mullin, CEO da Transamerica, se juntaram a Helder
Molina, para falar sobre a
joint venture, que completou
10 anos em 2019. Mullin reforçou o sentimento de estar
em família e sinalizou que
o aprendizado é mútuo com
uma parceria bidirecional.
Já Wynaendts, por sua vez,
abordou alguns diferenciais
do Brasil, como a população
jovem, as mudanças e crescimento da classe média nacional em relação à Europa,
sinalizando oportunidades
para a operação do país.
Com o objetivo de refletir
modernização e inovação da
companhia em um dos mercados mais conservadores do
país, nasce a MAG, apelido
criado naturalmente pelos
colaboradores e resultado da
contração de Mongeral Aegon Group, que vem acompanhada de tagline descritiva
sobre cada linha de negócio.
MAG Finanças
Sempre em busca de
inovação para melhoria e
serviços da companhia, a
Mongeral Aegon realizou o
lançamento fintech MAG
Finanças, que tem como objetivo otimizar as operações
e facilitar as operações financeiras entre corretores e
clientes. A expectativa é encerrar 2020 com um volume
financeiro em transações de
pagamentos superior a R$ 1

bilhão, atuando inicialmente
somente em seu ecossistema.
“Percebemos uma oportunidade para expandir ainda mais as atividades do
Grupo Mongeral Aegon e
agregar cada vez mais valor
ofertando uma cesta completa de produtos e serviços
financeiros que contemple
todo momento de vida dos
nossos clientes. Somos uma
empresa ágil e transparente
com DNA de Startup, como
o mundo digital deve ser,
mas com a solidez do grupo
Mongeral Aegon”, explicou
Marcos Diniz, diretor-executivo da MAG Finanças.
A nova empresa vai operar em plataformas digitais e
com todos os seus processos
dentro dos mais modernos e
rigorosos sistemas de compliance e segurança do mercado para garantir aos clientes a solidez e a credibilidade
necessárias para um trabalho
de excelência e serviços de
alta qualidade.
A Fintech disponibiliza
aos seus clientes já alguns
serviços, dentre eles alguns
sem cobrança de taxa de uso
limitados, tais como: quatro saques, 10 emissões de
boletos, transferências via
TED entre contas da instituição utilizando QR Code. Os
clientes também poderão solicitar a emissão do primeiro
cartão pré-pago internacional da bandeira Mastercard
gratuitamente e a sua manutenção sem o pagamento de
anuidade. O aplicativo da
MAG Finanças já está disponível para download na Apple Store e na Google Play e
é 100% gratuito.

Produção do Grupo Pentagonal Seguros cresceu 58% em 2019
A empresa especialista em
gestão de franquias para o
mercado de seguros ampliou
suas atividades e expandiu
com a abertura de mais de
dez franquias no ano anterior. O volume de produção
global da rede com todos
os ramos aumentou em 58
% atingindo em 2019 apenas em produção de auto, a
marca teve produção estimada acima de R$ 20 milhões,
comprovando os resultados
com níveis de lucratividade
que tiveram um salto referente a 43%, em relação aos
últimos dois anos.
O planejamento estratégico de seleção dos novos
franqueados permanece com
avaliações rigorosas de novas franquias que podem ser
abertas até o primeiro semestre de 2020. A empresa
conquistou produtos exclusivos a serem comercializados, que podem aumentar
a rentabilidade e o valor do
Grupo Pentagonal Seguros
em diversos aspectos, principalmente em Market Sha-

re, consolidando-se de vez
como uma das maiores corretoras de seguros do país.
O ano de 2019 contou
com a abertura das unidades
Guarantã do Norte (MT),
São José dos Campos (SP),
Mooca (SP), Lapa (SP), Erechim (RS), Belém (PA), Rio
Paranaiba (MG), Farroupilha (RS), Cascavel (PR), Ilha
do Governador (RJ) e Niterói/Icaraí (RJ). A implantação dessas franquias possui
acompanhamento, para que
possam alcançar seus objetivos que condizem com as
políticas institucionais da
Pentagonal.
A condução do negócio
conta com soluções que auxiliam no funcionamento
da unidade, incluindo treinamento e material didático padronizado, para que o
gestor da franquia e os seus
colaboradores possam trabalhar em equipe e obter êxitos
no funcionamento de todas
as operações.
Para o CEO do Grupo
Pentagonal Seguros, Bernard

Biolchini, o ano de 2019 foi
promissor, sob o ponto de vista estratégico, tendo em vista
as implantações dos produtos
exclusivos para comercialização. “Quando falamos na
Pentagonal, não só eu como
os nossos franqueados podem
afirmar que foi um ano de
crescimento espetacular não
só na Produção Global, que
é algo que fortalece o ciclo,
mas também na aquisição de
produtos exclusivos que proporcionam novas opções de
negócios dentro de todas as
unidades. Vale lembrar que
algumas delas atingiram um
estágio de maturidade com lucros expressivos e com plano
de gestão onde é perceptível
que todas as metas foram alcançadas. Em 2020, teremos
novos projetos sendo executados, priorizando o melhor
para os nossos franqueados e
clientes”, explicou.
As parcerias estratégicas
foram conduzidas com objetivo de aumentar a demanda de vendas e a progressão
dos negócios das franquias.

A unificação do sistema de
gerenciamento administrativo e do multicálculo foram
ajustados, a exclusividade da
comercialização dos produtos com o Bradesco Financiamentos, contando com
amplo portfólio financeiro
e financiamento de carros,
motos, caminhões, ônibus,
máquinas e implementos
através do CDC ou Leasing,
em todo o território nacional.
A criação de uma plataforma de benefícios, o Pentagonal Cliente Exclusivo,
que proporciona aos segurados um canal de descontos que conta com mais de
15 mil empresas que atuam
em território nacional e em
empresas por micro regiões.
A exclusividade da emissão
da Permissão Internacional
para Dirigir, o documento
habilita o condutor a conduzir veículos automotores
da sua categoria, para uso
no exterior, em países que
fazem parte das convenções
e acordos internacionais que
tratam sobre o assunto.

Mapfre projeta crescimento moderado da economia global neste ano
A continuidade da desaceleração da economia mundial
em 2019 levou o Serviço de
Estudos da Mapfre a projetar
um crescimento moderado
para este ano, com uma taxa
média de 3,1%. No entanto, a
pesquisa aponta que graças às
políticas monetárias e fiscais
pró-ativas implementadas em
nível mundial, a economia retomará o caminho ascendente
até chegar perto de seu potencial global de 3,4% em 2021.
Segundo o “Panorama
Econômico e Setorial 2020”
os países emergentes continuarão contribuindo de maneira mais significativa para
a atividade global, crescendo
em média de 4,5% nos próximos anos. Isso ocorre em
virtude de fatores como as
condições financeiras mais
positivas; uma melhoria nos
termos de troca para os países produtores de matériasprimas agrícolas; a recuperação de algumas economias
em recessão e a retomada

de mercados relevantes que
desaceleraram consideravelmente em 2019.
O Brasil é um dos países
que recuperou o fôlego e onde
é observada uma melhora nas
expectativas econômicas. A
pesquisa da Mapfre estima um
crescimento do Produto Interno Bruno (PIB) para este ano
de 2%, em comparação com
os 1,1% estimados para 2019.
Isso em razão a um comportamento mais favorável do
consumo e do investimento
privado, além da reforma previdenciária já aprovada, na
qual estima-se uma economia
de R$ 700 bilhões em 10 anos.
O México é outro país da
América Latina com expectativa de retomada econômica em 2020 de cerca de
0,9%. No entanto, economistas do Serviço de Estudos da Mapfre apontam para
um risco maior para a nação
se não houver avanço nas reformas e medidas econômicas e institucionais.

Por outro lado, nos EUA,
o crescimento esperado é
de 1,6% neste ano. Já para
a zona do euro, o relatório
estima uma evolução de 1%
para 2020. Considerando
como certa a saída do Reino
Unido da União Européia,
os riscos de crescimento ficam focados na ausência de
reformas que aumentem o
nível de atividade econômica, bem como nas tensões
orçamentárias e de solvência
dos países membros, principalmente da Itália.
Brasil
No Brasil, as melhoras
das expectativas econômicas
impactaram as perspectivas
de crescimento de segmentos Não Vida e de Vida Risco. Neste contexto, a estimativa é que os prêmios dos
seguros Não Vida cresçam
cerca de 5,1% em termos
nominais em 2019 (2,2% em
termos reais). Já em 2020, o

segmento deve experimentar
um incremento de cerca de
7% em termos nominais, o
que significa uma aplicação
real de 3,1%.
Por outro lado, o controle
da inflação permitiu ao Banco
Central aplicar uma nova redução nos juros de referência
da política monetária (Selic).
Nas curvas livres de taxa de
juros de risco correspondente
a novembro de 2019, o estudo
observou que os tipos continuaram caindo, conservando
sua inclinação positiva. E este
comportamento favorece o
desenvolvimento do negócio
de seguro de vida.
Em geral, as taxas de juros
em todos os vencimentos estão em níveis inferiores aos alcançados em anos anteriores,
o que reduz em termos relativos os incentivos ao desenvolvimento dessa linha de negócios de seguros, embora níveis
absolutos de taxas continuem
permitindo crescimento deste
segmento de mercado.
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Saúde Suplementar
enfrenta momento
de impasse
Atualmente, existem no
Senado Federal várias tentativas para a criação de
novos mecanismos para reduzir as mensalidades dos
planos de saúde. De um
lado, há uma corrente que
acredita no retorno do regime anterior à Lei 9656/98,
ou seja, um retrocesso. Do
outro, o poder público busca autorizar as operadoras
a oferecer convênios que
foquem apenas na atenção primária, isto é, que
cubram somente consultas
médicas e exames mais
simples, excluindo procedimentos complexos, como
cirurgias e internações.
No início de 2019, no
intuito de baratear custos
e reduzir mensalidades,
surgiu a ideia do escalonamento gradual dos preços
para os clientes com mais
de 59 anos. Logo após essa
mudança, veio outra, a de
tentar alterar os reajustes
nos planos de saúde individuais, pois no modelo atual
não há interesse para este
produto e, além dos planos
corporativos, há um constante aumento da demanda
dos falsos “planos individuais”. Produtos de Adesão que possui um baixo
controle por parte Operadoras, das Administradoras
de Benefícios e da própria
Agência Nacional de Saúde Suplementa (ANS).
E então, chegamos ao
impasse que podemos descrever da seguinte forma:
Nossa população está
envelhecendo. Necessitando cada vez mais investimentos em saúde; a crise
tem reduzido o número
de beneficiários no sistema de saúde Suplementar,
logo, impactando cada vez
mais num SUS com baixos
investimentos; os custos
crescentes, principalmente com a adoção de novas
tecnologias mais caras no
tratamento médico; e vivemos um período no qual se
tornou comum a judicialização da saúde.
Neste momento de impasse, não surgem novas
ideias para a obrigatoriedade de aceitar pessoas idosas
– Se não fosse assim, o que
seria feito com estas pessoas? - e a cobertura de todas
as doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – O que deveria
ou não ser coberto? Quem
define e de que forma?
Além, de tudo já mencionado, o cadastro positivo – na busca de reativar a
confiança dos consumidores. Algo complexo, uma
vez que hoje existem mais
de 5 milhões de microempresas na “antessala da fa-

lência”.
O uso de novas tecnologias - inteligência artificial,
comunicação via aplicativos e publicidade na internet, com uma análise meramente econômica, sem a
preocupação com a posição
do consumidor em relação
à todas essas novidades.
O aumento do tempo para
atualizado do rol de procedimentos da ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar). Atualmente, realizada a cada 2 anos, passaria
para 3 anos.
Alguns dos pontos mais
polêmicos dessa série de
mudanças é o novo formato de plano, em que o consumidor poderá escolher
somente parte da cobertura. – Como decidir o que
contratar? Quais serão as
barreiras criadas para que
haja uma visão meramente
econômica e não proativa?
Na realidade, estes modelos poderão deixar de fora
atendimentos mais caros,
até mesmo pelo desconhecimento do consumidor no
momento da contratação.
Esta segmentação levará mais pacientes a buscar
o SUS, mesmo os que têm
plano de saúde se verão
obrigados a recorrer ao
sistema público, pois sua
demanda não estará completa. Deixo aqui uma pergunta: Como fica a questão
do ressarcimento ao SUS,
que hoje é amparado pela
Lei?
Após essa reflexão,
chego à conclusão de dois
pontos básicos: que são os
mesmos “planos populares” e “planos acessíveis”,
que tentaram, sem êxito,
emplacar nos governos anteriores e em comissão especial da Câmara dos Deputados em 2017.
E que estamos retrocedendo na volta a um passado sem a Lei 9656/98
onde era possível limitar
as coberturas, eliminar procedimentos de alto custo
e editar as franquias mais
pesadas – algo que foi eliminado das pautas recentemente.
Resumindo, não adianta
aplicar mudanças modernas ou retrogradas, uma vez
que nosso Poder Judiciário
continua agindo da mesma
forma. Na realidade, toda e
qualquer mudança implementada de maneira irresponsável, só abrirá novas
portas para o aumento da
judicialização dos contratos e, consequentemente,
da saúde.
q Charles Lopes
Diretor da Carelink e
sócio-diretor da B2Saúde
Consultoria
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Brasil teve quase 1.500 fusões e
aquisições envolvendo R$ 367 bi
Negócios com
empresas de
tecnologia
avançaram 39%
em 2019
R$ 307 bilhões foram transacionados no Brasil no ano
passado, o que reforça uma
tendência de aquecimento na
dinâmica das fusões e aquisições. O Brasil segue liderando
o mercado da América Latina
em fluxo de transações em
diversos aspectos. É isso que
comprova o Relatório Mensal
do TTR (Transactional Track
Record) referente ao quarto
trimestre.
Mais uma vez o setor de
tecnologia lidera o número de transações com 351
negócios registrados, o que
representa um crescimento
de 39% em relação ao mesmo período do ano passado.
Mais da metade das transações neste setor foram realizadas por investidores financeiros (Fundos de Private
Equity e Venture Capital).
Durante o ano de 2019 o
TTR mapeou 1.448 transações envolvendo empresas
brasileiras, o que representa um aumento de 17,5%.
O valor total transacionado
foi de R$ 307 bilhões, uma
alta de 58,6%. “São números
muito positivos e que vem
crescendo a cada ano, foram

mapeadas 1.054 transações
em 2016; 1.197 em 2017; e
1.236 em 2018”, destaca o
relatório. As transações realizadas pelos investidores financeiros (Fundos de Private Equity e Venture Capital)
representam cerca de 40%
do total de transações e somam aproximadamente R$
35 bilhões, tendo em conta
apenas as que possuem valor
não confidencial.

movimentaram R$ 15,9 bilhões.
O setor que mais atraiu o
interesse dos fundos de Private Equity foi o Financeiro
e Seguros com 18 transações
que representaram um aumento de 125% em relação
ao ano anterior, seguido do
setor tecnológico, que cresceu 33%.

Âmbito geográfico

Em 2019, os fundos de
Venture Capital transacionaram mais de R$ 10 bilhões,
o que retrata um crescimento
de 20,7% em relação ao ano
de 2018. Podemos ressaltar
que de 274 transações, 190
foram realizadas por fundos
brasileiros e o restante por
fundos estrangeiros.
O setor que mais atraiu o
interesse dos fundos de Venture Capital foi o tecnológico com 160 transações, o
que representa um aumento
de 40%. O fundo brasileiro
Redpoint e.Ventures terminou o ano como o mais ativo
com 18 transações, seguido
pelo também brasileiro Canary com 16 investimentos.
Em relação a IPOs, o ano
terminou com oito aberturas
de capital concluídas e mais
quatro em andamento. No
total as completadas somaram cerca de R$ 20 bilhões
movimentados. A partir de
2017, vemos um grande
crescimento na busca de financiamento por meio da
abertura de capital, com um
salto de apenas um IPO em

O TTR mapeou um total
de 328 transações onde empresas brasileiras foram adquiridas por estrangeiras
(cross-border inbound) e
um valor total de R$ 174 bilhões. Este ano as empresas
dos Estados Unidos foram
as que mais compraram empresas brasileiras, com 112
negócios registrados, o que
representa um aumento de
10,2% em relação a 2018.
No sentido inverso os Estados Unidos foi o destino
favorito das empresas brasileiras que realizaram aquisições no exterior.
Os fundos de Private
Equity transacionaram um
total de R$ 25,2 bilhões em
2019, o que representa um
aumento de 27,3% em relação ao ano de 2018. Este
valor é uma referência tendo
em conta que apenas 51%
das transações tiveram seus
valores divulgados. A maior
parte dos negócios envolveram fundos estrangeiros, um
total de 54 transações que

Venture Capital

2016, para 11 em 2017, com
R$ 20,6 bilhões captados. A
partir disso houve um fluxo
sem muitas variações radicais, desta forma, em 2018
houve uma diminuição de
45% no número de IPOs,
porém apenas 6% na redução do montante total.
A conclusão da aquisição pela América Móvil de
de 100% da Nextel Brasil e
suas subsidiárias foi eleita
pelo TTR como a transação
destacada do quarto trimestre. O valor da operação foi
de USD 905m.
Em lei brasileira a América Móvil contou com a assessoria do BMA – Barbosa
Müssnich Aragão. No valor
vendedor o escritório Mattos
Filho, Veiga Filho, Marrey
Jr. e Quiroga Advogados foi
assessor da NII Holdings.
Com referência aos assessores financeiros, o Banco Itaú
BBA lidera o ranking em
volume com 44 transações,
enquanto o ranking por valor
total é liderado pelo BR Partners com R$ 52,6 bilhões.
Já na assessoria jurídica,
no tocante ao volume de
transações o escritório Pinheiro Neto Advogados lidera o ranking com 108
transações assessoradas. Já o
ranking por valor total é liderado pelo escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Advogados com um total de
R$ 63,1 bilhões, seguido do
escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados com R$ 55,08
bilhões.

Dez empresas estão
inadimplentes com a CVM

Aberta temporada de consulta
pública dos terminais aquaviários

A Superintendência de
Relações com Empresas
(SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
divulgou nesta quarta-feira
uma lista de 10 companhias
abertas que estão inadimplentes junto a autarquia.
Elas não enviam há no mínimo três meses um dos seguintes documentos periódicos:
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), Formulário de Informações Trimestrais (ITR),

A Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) iniciou a
consulta pública de 60 dias
sobre a revisão da Portaria
(nº 251/2000), que estabelece
critérios para o uso, por terceiros interessados, dos terminais aquaviários existentes
ou a serem construídos para
movimentação de petróleo,
de derivados de petróleo, de
derivados de gás natural e de
biocombustíveis. A audiência
pública será realizada no dia
15 de abril.

e Formulário de Referência
(FRE). Na relação de empresas com documentos pendentes estão a João Fortes Engenharia S.A, Refinaria Pet
Manguinhos S.A, e a Ventrue
Capital Participações e Investimentos S.A.
De acordo com a CVM,
as empresas não apresentaram qualquer dos referidos
documentos com vencimento de entrega anterior a 13 de
outubro de 2019, até a divulgação da lista pela autarquia.

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO.
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula nº
036, JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 –
Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978, www.
machadoleiloes.com.br, faz saber que, devidamente autorizada
pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá em
segundo público leilão presencial, no dia 24/01/2020, com início
às 14:30 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 – Centro
/RJ., o imóvel identificado como Apartamento 1001 do Bloco 03
do prédio situado nesta cidade, na Avenida Salvador Allende, nº
6.300, Recreio dos Bandeirantes, na freguesia de Jacarepaguá,
com direito a 1 vaga de garagem coberta indistintamente
situada na Área 3 do subsolo e correspondente fração ideal de
1162500/536843666 para o apartamento e de 231973/536843666
para a vaga de garagem, construído no terreno que tem as
medidas, características e confrontações constantes da matrícula
nº 330355 do 9º Ofício de Registro de Imóveis, conforme previsto
na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação dada pela Lei
nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada com as cláusulas do
Contrato de Compra e Venda, de financiamento imobiliário, de
Alienação Fiduciária em garantia e outros pactos firmado em
18/08/2011, e escritura de renegociação lavrada em 29/08/2014
nas notas do Tabelião do 10º Ofício, às fls. 107, do livro 7113,
ato 047, e instrumento particular de rerratificação firmado em
18/12/2017, para garantia da dívida regendo-se o contrato pelas
demais cláusulas e condições constantes do título, registrados na
matrícula nº 330355 sob os nos R-13, R-14 e AV-15, venda essa
que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida,
vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não
foram pagos pelos fiduciantes/devedores BERNARDO PIRES
E ALBUQUERQUE ALVARES PENNA, CPF nº. 974.643.76749 e sua mulher ÉRIKA TRIGUEIRO DE ANDRADE PENNA,
CPF nº. 014.904.047-40 nos termos do Contrato e Escritura
supra mencionados, tendo eles sido previamente constituídos
em mora, não a emendaram e, em consequência, consolidada
a plena propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante
ato AV-18 da matrícula 330355 do 9º Ofício do Registro de
Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$ 615.443,92 (seiscentos e quinze
mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois
centavos), fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§ 2º. e 3º. do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito informado
pelo condomínio dos meses dezembro/2019 e janeiro/2020, no
valor de R$ 2.348,16 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais
e dezesseis centavos). Ficam cientes os interessados de que
a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato pelo
arrematante do lanço vencedor, acrescido de 5% de comissão à
Leiloeira incidentes sobre o valor da arrematação. Caso o imóvel
objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo, na forma do art.
30 da Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. Fernando Sousa Penna, CPF nº 002.144.34753 e Sra. Maria Cecília Pires e Albuquerque Penna, CPF nº
736.082.627-68, ficam desde já cientificados do dia, hora e local
de realização do presente leilão. A Leiloeira acha-se habilitada a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o
imóvel objeto do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes
ao imóvel e à fiduciária/credora proceder os atos necessários à
formalização da arrematação. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de
2020. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

A atualização é necessária para a inclusão, nas regras
existentes, dos inúmeros reflexos das mudanças introduzidas no setor portuário após a
criação da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários
(Antaq). Outra motivação é a
Lei nº 12.815/2013, conhecida
como “Lei dos Portos” (e seus
decretos regulamentadores),
além das inovações trazidas nas
demais disposições legais que
regulam a exploração de portos
e demais instalações portuárias.

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.

Por temer fintechs, analistas
desvalorizam ações dos bancos
Neste ano, as units do Santander desvalorizaram 2,12%;
as ações preferências do Bradesco registraram queda de
4,53%; as do Itaú perderam 6,37%; e as do Banco do Brasil caíram 7,15%. Tudo por causa do medo inspirado pela
fintechs. Em relatório, os analistas do Bradesco BBI afirmam que mantêm a opinião tornada pública em setembro
do ano passado de que este ano não será bom para as ações
do setor bancário em virtude de um noticiário que não será
favorável. A equipe da XP Research acha que a liberação
de pagamentos pressionará o setor, pois a ampliação da
oferta de serviços pelos bancos digitais é forte diferencial
competitivo.
Agora, qualquer notícia causa grande excitação, como
a que circulou que o Banco Central, a Receita Federal e a
Secretaria do Tesouro Nacional buscam viabilizar o pagamento de contas e tributos através das fintechs. Bom, os
serviços de cobrança representam apenas 8,3% da receita
total de prestação de serviços dos cinco maiores bancos
do país. Por causa disso, fica a pergunta: a liberação para
todas as empresas do segmento financeiro ameaça parte
significativa ou relevante da receita dos grandes bancos?
O historiador inglês em sua teoria do “Desafio e Resposta’, que tanto pode ser aplicada para a sobrevivência
de civilizações como também de empresas, nos leva a
crer que os grandes bancos vão buscar e apresentar respostas. Das duas, uma: a) criar serviços semelhantes aos
das fintechs ou b) comprar as que se destacam. E ninguém
deve se esquecer que o melhor negócio do mundo é uma
empresa de petróleo bem administrada. O segundo, uma
petrolífera mal administrada. Terceiro, um banco.

Especialistas continuam mudando de opinião
Dando prosseguimento a desconstrução do setor varejo,
os analistas do HSBC reduziram a recomendação para o
Carrefour Brasil, de compra para manutenção teve recomendação revista de compra para manutenção. E passaram
a recomendar a venda das ações da Via Varejo depois da
alta de 27% registrada desde dezembro. O pitoresco é que
continuam destacando as mudanças de gestão na companhia como positivas, assim como todas as iniciativas para
melhorar os negócios nas lojas físicas.

RNI contrata corretora BTG Pactual
A RNI Negócios Imobiliários contratou a corretora
BTG Pactual para atuar como formadora de mercado das
suas ações na B3, que iniciou os trabalhos no pregão dessa
quarta-feira e o contrato terá validade de um ano. O objetivo é aumentar a liquidez dos 42,2 milhões de ações ordinárias em circulação no mercado. Parece que o trabalho
começou mal, pois logo no primeiro dia as ações da RNI
caíram 1% para R$ 15,97.

SEC pega mais um esquema Ponzi
Nos Estados Unidos, a atenta Securities and Exchange
Comission descobre e obtém uma ação de execução de
emergência e obtém ordem de restrição temporária e congelamento de ativos de mais um aplicador do esquema
Ponzi. Aqui no Brasil, a inerte Comissão de Valores Mobiliários nada faz, e se multiplicam os golpes desse tipo
no mercado de criptomoedas e especialmente na região
Nordeste. Lá, nos EUA, Kenneth D. Courtright, III e sua
empresa, Todays Growth Consultant Inc., de Illinois, levantaram US $ 75 milhões de mais de 500 investidores
nos Estados Unidos e no exterior. O golpe dessa vez foi
o da construção de um site para o investidor, que renderia
uma taxa de retorno com garantia mínima sem fim, baseada nas receitas geradas por esses sites.

Petrobras vende ativos na África
A Petrovida Holding B.V. pagou US$ 1,45 bilhão por
50% da participação que a Petrobras International Braspetro BV possuía na Petrobras Oil & Gas BV. Com a finalização dessa transação foram encerradas as atividades da
estatal brasileira na África. A Petrovida é controlada pela
Africa Oil Corporation, empresa de capital aberto controlado pela canadense E&P e que extrai petróleo na costa
da Nigéria e tem campos em desenvolvimento no Quênia.
Depois que adquiriu a participação da Petrobras, ficou sócia do BTG Pactual E&P B.V na PO&GBV.

Gerdau subiu 62%, e Credit manda comprar
Nos últimos três meses, as ações da Gerdau subiram
62%. Os analistas do Credit Suisse, no entanto, mantiveram a empresa como top pick no setor de siderurgia e
aumentaram o preço-alvo de R$ 21 para R$ 26 por ação. A
qualquer momento, mudam de ideia. Parece brincadeira?
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Brasil pode perder com o início do acordo China/EUA
Chineses se
comprometem a
importar US$ 200
bi em bens dos
norte-americano

39% e a Argentina 13%.
Com o acordo, a China
se compromete a importar
um total de US$ 200 bilhões
(180 bilhões de euros) em
bens dos Estados Unidos, incluindo produtos agrícolas,
para reduzir o déficit comercial entre os dois países.
Equilíbrio dos mercados

Ainda não está claro, mas
o Brasil poderá sentir o impacto do acordo parcial assinado nesta quarta-feira
entre a China e os Estados
Unidos (EUA), uma vez que
os produtos agrícolas norteamericanos passam a ter um
peso maior nas importações
realizadas pelo país asiático.
O Brasil exporta para a
China commodities agrícolas e minerais e importa
máquinas, equipamentos e
eletrônicos, mantendo um
saldo comercial positivo,
com superávits em produtos
primários e déficits em manufaturas e bens de capital. A
China importa 64% da soja
comercializada no mercado
internacional. Desse total, o
Brasil supre 45%, os EUA

Analisado em termos geopolítico, o acordo foi um
passo importante para delinear a hegemonia dos dois
países e equilibrar os mercados que há meses sentem
o impacto da crise. Como já
disseram alguns analistas, o
mundo volta a ter duas nações liderando as relações
comerciais do mundo.
Mas ainda trata-se ainda
de um acordo parcial para
ultrapassar as disputas comerciais entre os dois países, mas que analistas consideram uma trégua frágil,
após meses de uma crise que
abalou a economia mundial.
A notícia foi destaque
na RTP (Emissora pública
de televisão de Portugal).
O documento, chamado de

“acordo de primeira fase”,
foi assinado durante cerimônia na Casa Branca e é o resultado de um compromisso
limitado entre Washington
e Pequim, no momento em
que os dois países temem as
consequências econômicas e
financeiras de uma prolongada guerra comercial.
Ao mesmo tempo, Pequim se compromete a não
manipular o valor da moeda
ou a proteger a propriedade intelectual das empresas
norte-americanas, em troca
de uma suspensão parcial
das taxas alfandegárias impostas por Washington sobre
bens importados da China.
Taxas punitivas
Conforme a agência Brasil, o acordo não anula a
maior parte das taxas punitivas impostas pelos EUA
sobre US$ 360 bilhões (323
bilhões de euros) de produtos importados da China e
exclui reformas profundas
no sistema econômico chinês, incluindo a atribuição
de subsídios às empresas domésticas, enquanto as prote-

Sobe o lucro das empresas estatais chinesas
O lucro líquido das empresas estatais administradas pelo governo central da
China aumentou 10,8% em
termos anuais em 2019, para
1,3 trilhão de iuanes (US$
188,8 bilhões), mostraram
os dados oficiais divulgados
nesta quarta-feira. A taxa de
crescimento acelerou estavelmente no segundo semestre, afirmou em uma coletiva
de imprensa a Comissão de
Supervisão e Administração
de Ativos Estatais (CSAAE).
“O impulso vem sendo
consolidado na procura
por progressos enquanto
se mantém a estabilidade,
alcançando a meta traçada
para o ano inteiro”, disse
o porta-voz da comissão,
Peng Huagang.
Conforme a agência Xinhua, a receita operacional
das estatais centrais somou
30,8 trilhões de iuanes, uma
alta anual de 5,6%, saltando
mais de 10% em 29 delas
e mais de 20% em 10. Em

2019, a relação dívida/ativo das estatais centrais caiu
pelo terceiro ano consecutivo, para 65,1%, uma queda
de 0,6 ponto percentual ante
o início do ano.

reduzida em dois pontos
percentuais até o final de
2020, ante o final de 2017,
de acordo com as diretrizes
divulgadas em setembro de
2018.

Setores

Empresas estatais

Em setores como metalurgia, energia, mineração e
construção, a queda foi superior a um ponto percentual ante o início de 2019.
“A solvência geral das estatais centrais foi estável,
uma vez que a relação média entre os passivos remunerados com juros e ativos
caiu 1,1 ponto percentual
em termos anuais, para
38,2%”, disse Huagang.
A China estabeleceu um
cronograma para a desalavancagem de empresas estatais, como parte dos seus
esforços de dissipação dos
riscos financeiros. A relação dívida-ativo média das
estatais centrais deve ser

Segundo dados da Embaixada da China no Brasil,
há cinco anos o país asiático tinha 98 empresas estatais sob administração do
governo central, queda em
relação a 117 existentes no
ano 2000.
Até o segundo semestre
de 2019, o Brasil contabilizava 138 empresas estatais
federais.
Se contabilizadas as
companhias que pertencem
a estados e municípios, e
não apenas à União, o total passa de 400, de acordo com levantamento feito
pelo Observatório das Estatais, da Fundação Getúlio
Vargas (FGV).

VIDROS DA GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
(nova denominação de Flamengo Participações S.A.)
CNPJ/ME Nº 02.934.071/0001-97 - NIRE 33300329862
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM
ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO,
DA VIDROS DA GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.Data, Hora e Local: Aos
28/11/19, às 10h, na sede social da Vidros da Glória Participações S.A.
(nova denominação de Flamengo Participações S.A.), localizada na Rua
Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1804, Centro/RJ (“Emissora”). Composição da Mesa: Sr. Valdinei Cano Monteiro, Presidente; Sr. Edigard Machado Macedo, Secretário. Convocação: A convocação foi dispensada em
decorrência da presença de 100% dos debenturistas da segunda série.
Presenças: A Emissora neste ato, comparece para todos os fins e efeitos
de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui
deliberados. Presentes os debenturistas da segunda série (“Debenturistas
da Segunda Série”) detentores de 100% das debêntures da segunda série
(“Debêntures da Segunda Série”) em circulação da emissão, conforme se
verificou da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes, ainda, os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) e da Emissora. Ordem
do Dia: Apreciar e deliberar sobre (i) a alteração da Cláusula 6.1.8.1(ii) da
Escritura de Emissão, mediante a celebração do 1º aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em
Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, Para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Distribuição, da Flamengo Participações S.A.”,
celebrado em 20/08/19, o qual foi devidamente registrado na JUCERJA, em
22/08/19, sob nº ED333005312000 (respectivamente, a “Escritura de Emissão” e o “2º Aditamento à Escritura de Emissão”); e (ii) autorização para a
Emissora e o Agente Fiduciário implementarem as deliberações porventura
aprovadas. Cumpridas as formalidades legais o Sr. Presidente declarou a
instalação da assembleia, solicitando ao Secretário a leitura da ordem do
dia. As aprovações objeto das deliberações da presente Assembleia devem
ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos debenturistas
e, portanto, não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos debenturistas previstos na Escritura
de Emissão ou em quaisquer documentos a ela relacionados, sendo a sua
aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. Deliberações: Os Debenturistas da Segunda Série, após apreciação da matéria
da ordem do dia, deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a alteração à Cláusula 6.1.8.1(ii) da Escritura de
Emissão, mediante a celebração do 1º Aditamento à Escritura de Emissão,
a qual passa a vigorar com a seguinte redação: “6.1.8.1 Caso a Emissora
opte pelo Cenário A - Segunda Série: (...) (ii) a razão entre: a) o Valor da
Cessão Fiduciária Recebíveis - Segunda Série (conforme definido abaixo);
e b) o Saldo Devedor - Segunda Série deverá ser de, no mínimo, 2,0%; e”
(ii) autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário implementarem, sem
restrições ou ressalvas, a deliberação indicada no item (i) acima, incluindo
a assinatura do 1º Aditamento à Escritura de Emissão, ficando autorizado o
Agente Fiduciário a assinar quaisquer documentos necessários para formalizar as deliberações desta Assembleia. Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui definidos
têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. Os demais
termos da Escritura de Emissão permanecem inalterados. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente concedeu a palavra a quem
ela quisesse fazer uso e, ninguém tendo se manifestado, foi encerrada a
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelos Debenturistas da Segunda Série, pelo Agente Fiduciário e pela Emissora. RJ, 28/11/19. Valdinei
Cano Monteiro - Presidente; Edigard Machado Macedo - Secretário. Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Emissora: Vidros da Glória Participações S.A. Debenturista
da Segunda Série: Banco ABC Brasil S.A. Jucerja em 13/12/20 sob o nº
3823234. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ge da competição externa.
Os Estados Unidos vão
assim manter taxas alfandegárias adicionais de 25%
sobre US$ 250 bilhões (quase 225 bilhões de euros) de
bens importados da China e
de 7,5% sobre mais US$ 120
bilhões (quase 110 bilhões
de euros).
Também é improvável
que a assinatura do documento suspenda a rivalidade estratégica entre as duas
potências, que aumentou
durante a presidência de Donald Trump e se estendeu a
assuntos de defesa e de alta
tecnologia, incluindo redes de telecomunicações de
quinta geração (5G) ou a inteligência artificial.
“A assinatura dessa trégua, apesar de ser bem-vinda, não muda a realidade
de que os dois países estão
em posições cada vez mais
antagônicas”, observou a
analista da unidade de investigação Rand Corporation
Ali Wyne, citada pelo jornal
Financial Times. “Washington considera a ascensão
econômica de Pequim uma
ameaça à segurança do país

e à dos aliados e parceiros.
Enquanto isso, Pequim considera como fundamentais a
aceleração da inovação local e a abertura de mercados
de exportação alternativos”,
afirmou.
Na pauta está o plano
“Made in China 2025, que
visa a transformar as empresas estatais chinesas em
potências tecnológicas, com
capacidade em setores de
alto valor agregado, como
inteligência artificial, energia renovável, robótica e
carros elétricos. Washington
considera que o plano viola
os compromissos assumidos
por Pequim na abertura do
mercado.
O governo chinês quer
uma eliminação mais rápida das taxas alfandegárias
após o acordo, mas a administração norte-americana
resistiu, numa tentativa de
garantir que a China respeitará os compromissos.
Trump sugeriu que uma segunda fase das negociações
seja deixada para depois
das eleições presidenciais
nos EUA, em novembro de
2020.

Ajustes
Na véspera da assinatura
do acordo, o Departamento
do Tesouro norte-americano
retirou a designação da China como país manipulador
de moeda, implementada
quando as tensões aumentaram em agosto passado. O
anúncio foi feito exatamente quando o vice-primeiroministro, chinês Liu He,
encarregado dos assuntos
econômicos, desembarcou
em Washington. As autoridades norte-americanas têm
ainda alterado a retórica sobre a China, adotando um
tom mais conciliador
O encarregado de negociar o acordo com a China,
Robert Lighthizer, disse, em
entrevista, que o objetivo
não é dissociar as duas economias, mas reescrever “as
regras”, para que funcionem
para ambos os países. “As
pessoas podem falar à vontade, que não me incomodam.
Eu acho que o presidente tem
uma visão. Ele nos fez trabalhar arduamente e demos um
grande passo”, garantiu.

Novas instituições financeiras
estrangeiras no Brasil
A agência Senado reportou nesta quarta-feira que está
pronto para entrar na pauta
da Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) projeto de lei
que facilita a instalação no
país de novas instituições financeiras estrangeiras. O Projeto de Lei do Senado (PLS)
536/2018- Complementar recebeu parecer favorável do relator, senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE), com duas emendas. Se for aprovado pela
CCJ, o projeto deverá passar
ainda pela CAE e pelo Plenário do Senado, antes de seguir
para a Câmara dos Deputados.
De autoria do ex-senador
Armando Monteiro, o projeto
regulamenta o artigo 192 da
Constituição Federal. O objetivo é determinar que o estabelecimento, a organização
societária e o funcionamento
das instituições financeiras no
país, independentemente da
residência ou domicílio das
pessoas físicas ou jurídicas
que detenham parte ou todo

TECHNIP BRASIL ENGENHARIA INSTALAÇÕES
E APOIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ nº 68.915.891/0001-40 – NIRE 33.208.109.11-8
4ª Alteração de Contrato Social. Por meio da 4ª Alteração de Contrato Social,
realizada em 30/11/2019, as sócias representando a totalidade do capital social
da Technip Brasil Engenharia Instalações e Apoio Marítimo Ltda., sociedade
limitada, com sede à Rua Dom Marcos Barbosa, nº 2, salas 202 (parte), 203,
204, 302, 303, 304, 403, 404, 503, 603, 604, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ,
20.211-178, (a “Technip Brasil”), aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a
incorporação da Flexibrás Tubos Flexíveis Ltda., sociedade limitada com sede
na Av. Jurema Barroso, 35, Centro, Vitória/ES, 29010-380, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.910.529/0001-61 (“Flexibrás”). Como resultado da incorporação, (i)
a Flexibrás foi extinta; e (ii) a Technip Brasil absorveu todos os ativos e passivos
da Flexibrás e a sucedeu universalmente. RJ, 30/11/2019. Jucerja reg. sob
o nº 3821770 em 11/12/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

ALIANÇA S.A - INDUSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
CNPJ: 33.055.732/0004-80
AUDITORIA AMBIENTAL
A ALIANÇA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO,
torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em
19/11/2019, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2018 para realizar
as atividades de construção e reparação de embarcações de pequeno e
médio porte e estruturas flutuantes, e informa que este estará à disposição
para consulta na Travessa Braga, 2 (Av. do Contorno) - Barreto, município
de Niterói, no período de 20/01/2020 a 24/01/2020 no horário das 09h às
16h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para
consulta na biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 – Saúde, no horário das
09h às 12h e das 13h30 às 17h30. (Processo E-07/200001/03)

E R R A T A
RETIFICA-SE O EDITAL DE LEILÃO, ora publicado no Jornal
Monitor Mercantil em 17/12/2019, página 06, extraído dos autos
da Ação Nº 0146884-20.2005.8.19.0001, da 17º Vara Cível da
Comarca da Capital, proposta por JOSÉ MAURÍCIO RIZAVINSKI
inscrito no CPF sob o nº 783.242.387-00 e KÁTIA KESSLER DOS
SANTOS RIZAVINSKI inscrita no CPF sob o nº 731.083.327-91
em face de SÃO FERNANDO PATRIMONIAL S.A. inscrita no
CNPJ sob o nº 40.404.105/0001-20, para fazer constar que ONDE
SE LÊ: “...LOTE 01 - Laudo de Avaliação Indireta de index.
615/616: APARTAMENTO 103, Bloco 01 do Condomínio Barra
Bali, situado na Rua Mario da Costa e Souza nº 185, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ...”, LER-SE-Á: “... LOTE 01 - Laudo
de Avaliação Indireta de index. 615/616: APARTAMENTO 103,
Bloco 01 do Condomínio Barra Bali, situado na Rua Marlo da
Costa e Souza nº 185, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.,” e
ainda, ONDE SE LÊ: “...LOTE 02: Laudo de Avaliação Indireta de
index. 606/607: APARTAMENTO 703, Bloco 02 do Condomínio
Barra Bali, situado na Rua Mario da Costa e Souza nº 185, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.”, LER-SE-Á: “... LOTE 02: Laudo
de Avaliação Indireta de index. 606/607: APARTAMENTO 703,
Bloco 02 do Condomínio Barra Bali, situado na Rua Marlo da
Costa e Souza nº 185, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.”
Pelo presente retificam-se e ratificam-se todos os demais termos
contidos naquele Edital publicado. Rio, 15/01/2020.

o capital da empresa, fiquem
sujeitas à mesma regra.
Atualmente, a instituição
financeira estrangeira que tenha interesse em operar no
Brasil precisam, além da autorização do Banco Central,
como as demais, de um decreto do presidente da República
que declare interesse do governo brasileiro na participação da instituição no Sistema
Financeiro Nacional (SFN).
O autor justificou a proposta como uma das recomendações do relatório “Inovação e
Competição: novos caminhos
para redução dos spreads bancários (custos e margens da
intermediação financeira)”.
O relatório foi feito por um
grupo de trabalho criado por
requerimento da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE)
em outubro de 2018.
Tasso Jereissati ressaltou
que, recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do Decreto
10.029/2019, autorizou o

Banco Central a reconhecer
como de interesse brasileiro
a instalação, no país, de novas agências de instituições
financeiras domiciliadas no
exterior.
“Com a edição do referido
Decreto, tornou-se desnecessária a autorização presidencial
para cada instituição financeira
estrangeira que tenha interesse
em operar no Brasil. Entretanto,
para garantir maior segurança
jurídica ao investidor estrangeiro, é importante que as restrições à participação do capital
estrangeiro no sistema financeiro nacional, ainda previstas
em lei, sejam removidas”, argumentou Tasso.
Das duas emendas oferecidas pelo relator, uma é apenas
de redação. A outra altera a
redação do artigo 18 da Lei
4.595/1964, que determina
a necessidade de decreto do
Poder Executivo para autorização do funcionamento de
instituições financeiras estrangeiras no Brasil.

CONDOMÍNIO GUADALUPE SHOPPING
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Atendendo a determinação da Sra. Síndica vimos, pelo presente, convocar os
Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária do Condomínio Guadalupe Shopping que será realizada no
próximo dia 23/01/2020, quinta-feira, na sala de reunião no próprio shopping,
às 09:30 horas em primeira convocação com o "quórum" legal ou às 10:00 h,
em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para
discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da "Ordem
do Dia": 1) Ratiﬁcação da aprovação da proposta vencedora para os serviços
de arquitetura de revitalização do Guadalupe Shopping (as propostas serão
disponibilizadas aos condôminos, nos dias 14 e 15, na sala da administração
do condomínio, no horário de 10 às 12:30h e de 14 às 16:30 h); 2) Aprovação,
sem emissão de cota extra, de verba necessária para implementação dessas
obras de revitalização do Guadalupe Shopping; 3) Ratiﬁcação dos
componentes do conselho para acompanhamento das obras de revitalização
do Guadalupe Shopping; 4) Aprovação de proposta de nova logomarca para o
Guadalupe Shopping, cujas alternativas estarão disponíveis aos
condôminos, nos dias 14 e 15, na sala da administração do condomínio, no
horário de 10 às 12:30h e de 14 às 16:30 h; e 5) Ratiﬁcação da concessão de
isenção de cobrança de cota condominial nos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2020. Para votação ou participação na assembleia o condômino
deverá estar quite com as cotas condominiais correspondentes à(s) sua(s)
unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo
1335. III. do Código Civil) O representante deverá estar munido de
procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive com
ﬁrma reconhecida (Parágrafo 2° do ART. 654 do Código Civil). RJ, 07/01/2020
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA - Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

