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Previdência: convocação ilegal e ineficaz
Subprocurador-geral 
do TCU contesta 
contratação de 
militares

A convocação de 7 mil militares 
da reserva para trabalhar no INSS e 
tentar reduzir a fila de pedidos em 
análise teve sua legalidade questio-
nada pelo subprocurador-geral do 
Ministério Público no Tribunal de 
Contas da União, Lucas Furtado. 
Ele pediu ao TCU que suspenda a 
medida.

Para Furtado, o governo não 
poderia chamar apenas os mili-
tares – que receberão acréscimo 
de 30% em seus vencimentos. “A 
meu ver, não pode haver direcio-

namento da contratação para os 
militares da reserva”, argumentou 
o subprocurador. A representação 
será distribuída a um dos minis-
tros do TCU.

Com 23 mil servidores na ati-
va, o INSS registra um déficit de 
16 mil profissionais. O problema, 
segundo o advogado André Luiz 
Moro Bittencourt, que é vice-pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Previdência Social e professor da 
Escola de Magistratura do Paraná, 
não é de hoje e agora se agrava com 
a aprovação da reforma de Previ-
dência e uma enxurrada de pedidos 
de aposentadoria vindo a reboque.

“O Governo Federal tem mos-
trado inabilidade para lidar com 
uma situação que já era anunciada, 
tendo em vista que o problema no 
andamento dos processos começou 
em 2018. Em todas as unidades da 
federação, havia situações que che-

gavam a demorar mais de um ano 
para ter a sua análise concluída. 
Em 2019 a situação se agravou e a 
reforma da Previdência foi a cereja 
do bolo”, afirmou Bittencourt.

A convocação de 7 mil militares 
da reserva é paliativa e perigosa, 
analisa o advogado, tendo em vista 
que eles não estão preparados para 
analisar os documentos. “Mesmo 
que haja treinamento, são pessoas 
que não possuem experiência e que 
podem atuar com foco somente na 
resolução rápida, levando a indefe-
rimentos inconsistentes e passíveis 
de contestação, por exemplo, o que 
só aumentaria, do outro lado, a de-
manda de análises”, destaca o ad-
vogado.

Segundo ele, faria mais sentido 
se o governo reconvocasse, por 
exemplo, servidores do próprio 
INSS que estão alocados em outras 
autarquias.

J. Freitas/Agência Senado

Quase metade das micro e pequenas 
indústrias não tem capital de giro

Uma parte significativa (45%) 
das micro e pequenas indústrias fe-
chou dezembro com capital de giro 
insuficiente. Com isso, 21% dos 
empresários usaram o cheque es-
pecial (modalidade de crédito que 
tem uma das maiores taxas de juros 
do mercado) para manter as ativi-
dades, e 6% tiveram que recorrer a 
empréstimos pessoais.

O Indicador de Atividade da 
Micro e Pequena Indústria de São 
Paulo, divulgado nesta sexta-feira, 
mostra que o setor passou por um 
ano de estabilidade em 2019. A 
pesquisa, baseada na avaliação dos 
empresários sobre os negócios, foi 

encomendada ao Instituto DataFo-
lha pelo Sindicato da Micro e Pe-
quena Indústria (Simpi).

O índice de satisfação fechou o 
ano em 108 pontos, melhor resulta-
do desde 2014, quando marcou 112 
pontos. “Mesmo com a melhora no 
índice neste ano, ainda não foi pos-
sível compensar as perdas dos anos 
anteriores”, ressaltou o Simpi.

Quanto ao emprego nas peque-
nas indústrias, o indicador fechou 
o ano passado com 99 pontos, pu-
xado pela alta de 103 pontos, devi-
do às contratações de fim de ano. 
Quando o índice está acima de 
100 pontos significa que o saldo 

de empregos é positivo, com mais 
contratações do que demissões. 
Abaixo de 100 pontos, o saldo é 
negativo. A média anual vem sen-
do negativa desde 2014, com o pior 
resultado em 2016, quanto ficou 
em 85 pontos.

Para o presidente do Simpi, Jo-
seph Couri, caso não haja melhora 
do cenário em 2020, as pequenas 
indústrias vão acumular cinco anos 
de perdas. “O balanço do exercício 
de 2019 aponta o tamanho dos de-
safios a serem superados e venci-
dos em  2020, sob pena de termos 
cinco anos seguidos perdidos”, 
afirmou.

PIB chinês tem menor crescimento 
em 29 anos: ‘apenas’ 6,1%

A taxa de crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) da China 
caiu para o seu mais baixo nível 
em 29 anos depois de uma disputa 
comercial de dois anos de duração 
com os Estados Unidos.

O Escritório Nacional de Estatís-
ticas da China disse nesta sexta-fei-
ra que a economia expandiu 6,1% 
em 2019. Este é o mais baixo nível 
registrado pela segunda maior eco-
nomia do mundo desde 1990.

A população da China ultrapas-

sou 1,4 bilhão de habitantes, pela 
primeira vez, no fim de 2019. O 
Departamento Nacional de Esta-
tísticas da China anunciou nesta 
sexta-feira, em Pequim, que a po-
pulação do país aumentou em mais 
de 4,6 milhões em relação ao ano 
anterior. A China é o país com a 
maior população em todo o planeta.

Segundo o departamento, 14,6 
milhões de bebês nasceram no ano 
passado na China. 
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Ex-ministro e 
mais 28 viram 
réus por prejuízo 
em fundos

O ex-ministro do Planejamento 
do Governo Temer e atual secre-
tário adjunto da Fazenda, Esteves 
Pedro Colnago Junior, e outras 28 
pessoas viraram réus e vão respon-
der a processo por serem apontados 
pelo Ministério Público Federal 
(MPF) como responsáveis por um 
prejuízo na gestão dos fundos de 
pensão Petros, Funcef, Previ e Va-
lia, conforme decisão do juiz fede-
ral Vallisney de Souza Oliveira.

Os procuradores da Força-Tarefa 
da operação Greenfield acusam o 
assessor do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e os demais envol-
vidos de gestão temerária na apro-
vação de investimento do Fundo de 
Investimentos e Participações (FIP) 
Sondas, veículo de investimentos da 
empresa Sete Brasil Participações.

Eles cobram, além da condena-
ção dos denunciados, uma repara-
ção econômica e moral recorde das 
vítimas, no valor de R$ 16 bilhões, 
o triplo do montante causado em 
prejuízo aos fundos, de cerca de R$ 
5,5 bilhões, segundo informações 
da agência Reuters.

“O MPF produziu e apresentou a 
este Juízo peça acusatória formal-
mente apta, acompanhada de vas-
to material probatório, contendo a 
descrição pormenorizada contra to-
dos os denunciados”, afirmou o juiz 
Vallisney, na decisão.

Regina Duarte pode 
assumir Cultura no lugar 
de simpatizante do nazismo

A atriz Regina Duarte foi convi-
dada nesta sexta-feira para assumir 
a Secretaria Nacional de Cultura, em 
substituição a Roberto Alvim, exone-
rado nesta sexta-feira por conta da re-
percussão negativa de seu vídeo com 
declarações nazistas.

A atriz – que já havia sido cha-
mada anteriormente por Jair Bol-
sonaro – disse a interlocutores que 
ficou animada, mas ainda está em 
dúvida sobre assumir o cargo. Se-
gundo a jornalista Mônica Berga-
mo, colunista do jornal Folha de 
S.Paulo, Regina Duarte prometeu 
responder até esta segunda-feira.

Alinhada a Bolsonaro, Regina 
Duarte foi às redes sociais na quin-
ta-feira passada criticar a indicação 
de “Democracia em Vertigem” ao 
Oscar de Melhor Documentário. 
“Oscar nenhum vai reescrever a 
nossa História”, escreveu a atriz 
global.

Bolsonaro demitiu o secretário 
de Cultura por um vídeo com for-
mato e discurso inspirado no minis-
tro da Propaganda Nazista de Hi-
tler, Joseph Goebbels, depois de ter 
sido pressionado pelo embaixador 
de Israel no Brasil, Yossi Shelley.

Shelley falou diretamente com 
Bolsonaro para expressar o incômodo 
da comunidade israelense no Brasil 
com a fala de Roberto Alvim, o que 
deve ter sido decisivo na exoneração 
do secretário, sugere a colunista.

O governo brasileiro é fortemen-
te ligado à comunidade israelense 
e ao próprio governo de Israel, de 
Benjamin Netanyahu.

Em nota, a assessoria do Minis-
tério do Turismo divulgou que José 
Paulo Martins vai assumir interina-
mente a Secretaria Especial de Cul-
tura após a exoneração de Alvim. 
Martins era secretário adjunto da 
secretaria.

Witzel quer entregar Cedae
às privadas este ano

Em meio à crise gerada pelas 
reclamações quanto ao forneci-
mento de água no Rio de Janei-
ro, o governador Wilson Witzel 
anunciou nesta sexta-feira deta-
lhes sobre como pretende con-
ceder a Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae) à ini-
ciativa privada.

O serviço prestado pela empresa 
vem sofrendo críticas pelas altera-
ções de odor e paladar causadas pela 
presença da substância geosmina 
na água, e o diretor de Saneamento 
e Grande Operação da companhia, 
Marcos Chimelli, foi exonerado 
nesta sexta-feira. O problema pas-
sou a ser investigado pela Polícia 
Civil, que ouviu funcionários da 
Cedae na Delegacia de Defesa dos 
Serviços Delegados.

O governador levantou a hi-
pótese de que a falha pode ter 
sido em razão de interesses con-
trários ao próprio leilão de con-

cessão. “Por isso, a Polícia Civil 
está investigando”, disse Witzel 
por meio de nota.

Em comunicado à imprensa, o 
governo do estado informou que 
Witzel se reuniu nesta sexta-fei-
ra com representantes do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
no Palácio Guanabara, sede do 
governo, e discutiu medidas e 
prazos para a concessão, que 
deve ser feita ainda este ano.

Pelo modelo, a Cedae conti-
nuará responsável pela produção 
de água nos sistemas Guandu, 
Imunana-Laranjal e Lajes. A em-
presa estadual vai vender a água 
tratada para as concessionárias, 
que farão a distribuição nos 13 
municípios da Região Metropo-
litana do Rio. Os demais siste-
mas de captação e tratamento de 
água serão operados diretamente 
pelas empresas privadas.

Para Furtado, não pode haver direcionamento da contratação
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Naquela noite, em meio 
aos oficiais de segurança na-
cional que o cercavam, den-
tre eles, Mark Milley, chefe 
do Estado-Maior Conjunto, 
Donald Trump emitiu o que 
todos naquela sala, ainda 
impactados com o ocorrido, 
já deveriam pressentir: “Eles 
parecem estar de pé”.

Era madrugada no Orien-
te Médio e naquele momento 
ainda não se tinha a dimen-
são exata dos ataques desfe-
ridos pelo Irã a duas bases 
norte-americanas no Iraque.

Apesar de os norte-ame-
ricanos já terem sido infor-
mados da retaliação, o re-
ceio imediato era que algum 
soldado pudesse ter sido 
vitimado, o que obrigaria 
os Estados Unidos a neces-
sariamente reagir, levando 
aquele conflito a uma esca-
lada sem precedentes.

Já na segunda-feira an-
terior aos ataques – um dia 
após o assassinato do gene-
ral iraniano Qasem Soleima-
ni – e com a ainda modesta 
subida nos preços do petró-
leo e do ouro, os mercados 
de risco ignoraram, na sua 
grande maioria, qualquer 
ameaça mais grave, atribuin-
do uma probabilidade muito 
pequena de uma resposta 
violenta por parte do Irã.

Na terça-feira, logo após 
os ataques às bases norte-
americanas no Iraque, as 
expectativas imediatas da-
vam a entender que o ris-
co de uma escalada militar 
dependeria do grau de vio-
lência e irracionalidade dos 
iranianos: a eterna sombra 
de um possível fechamento 
do Estreito de Ormuz, por 
onde passam 20% de todo o 
petróleo produzido no pla-
neta.

Para o Ocidente os ira-
nianos são terroristas e in-
consequentes: os suspeitos 
de sempre. Um estigma que 
esconde o arrogante e velado 
racismo que nega toda a his-
tória e complexidade de uma 
civilização milenar como a 
persa.

Bastou a poeira baixar 
para que ficasse claro que os 
persas sabiamente souberam 
reagir de maneira calculada 
ao assassinato ilegal do ge-
neral Soleimani.

Mesmo em meio a um ní-
vel de tensão máxima, que 
culminou na trágica derru-
bada, por engano, do Boeing 
737 da Ukraine Airlines com 
destino a Kiev e que alguns 
analistas já suspeitam ter 
sido uma false flag perpetra-
da pelos norte-americanos – 
segundo especialistas, como 
o professor da Universidade 
de Teerã, Dr. Iman Khosravi, 
“não seria exagerado supor 
que o sistema de navegação 
da aeronave pode ter sido 
adulterado”.

Naquela noite algo havia 
mudado na correlação de 
forças entre as nações que 
ainda almejam projetar seu 
poder em meio ao intrinca-
do caleidoscópio do sistema 
mundial.

A demonstração de con-
fiança do Irã ao bombarde-
ar as bases de Ayn al-Assad 
e al-Anbar usando mísseis 
de precisão que acertaram 
alvos específicos, evitando 
baixas humanas, abriu um 
precedente até então ini-
maginável. Como disse o 
especialista em Oriente Mé-
dio Elijah Magnier: desde 
Pearl Harbour, é a primeira 
vez que um país reivindica 
a responsabilidade por atin-
gir alvos norte-americanos 

sem ter uma ofensiva militar 
como resposta.

Por mais que mídia norte-
americana e seus papagaios 
brasileiros omitam, fica 
evidente o constrangimento 
para o complexo industrial-
militar dos Estados Unidos: 
nada menos que nenhum 
míssil iraniano foi abatido 
pelo sistema de defesa anti-
mísseis Patriot.

As peças do tabuleiro 
geopolítico deste início de 
século XXI se movimen-
tam à medida que os norte-
americanos mostram mais os 
dentes. Tem sido assim des-
de os primórdios deste sis-
tema interestatal inventado 
pelos europeus e agora, em 
particular, desde quando o 
sistema retomou seu padrão 
de funcionamento original 
com o fim da bipolaridade 
da Guerra Fria.

À medida que o sistema 
se expande e novos atores 
entram no jogo em busca de 
liberdade e autonomia para 
– como diria Fiori – definir 
suas próprias estratégias de 
desenvolvimento e inserção 
internacional, mais agres-
sivamente a potência hege-
mônica agirá para manter 
sua posição militar central 
no tabuleiro, bem como, 
claro, de emissor exclusivo 

da moeda de referência in-
ternacional.

Sendo assim, por reação 
e autoproteção, os países 
que ainda não capitularam 
a virulência do hegemon – 
como lamentavelmente um 
país chamado Brasil – se 
veem obrigados a formar 
alianças estratégicas com 
outras nações e a investir 
cada vez mais em tecnolo-
gia militar. A capacidade de 
precisão demonstrada pelos 
mísseis iranianos naquela 
madrugada dizem muito so-
bre isso.

A nova estratégia norte-
americana, onde as regras 
da finada ordem liberal do 
século XX dão lugar ao vale 
tudo do bullyng militar e das 
guerras híbridas, inexoravel-
mente, tem empurrado os 
atores do sistema mundial 
a uma corrida tecnológica e 
militar defensiva sem prece-
dentes.

A radicalização na disputa 
pelo poder global é um claro 
sinal de que vivemos no olho 
do furacão de uma mudança 
profunda no chamado longo 
ciclo da política internacio-
nal, e a rápida movimenta-
ção em torno dos projetos de 
integração eurasianos reflete 
isso claramente.

Na quarta-feira, 8 de ja-
neiro, apenas um dia após o 
desenrolar das tensões entre 
norte-americanos e irania-
nos, o presidente russo Vla-
dimir Putin desembarcou 
em Istambul para, ao lado 
de Recep Tayyip Erdogan, 
inaugurar o estratégico ga-
soduto TurkStream, que 
transportará um alto volu-
me de gás russo, passando 
pelo Mar Negro e cruzando 
Turquia, Bulgária e Sérvia 
até chegar a Hungria, num 

total de 930 quilômetros de 
extensão.

A inauguração do gaso-
duto, estimado em US$ 12 
bilhões, é resultado de um 
longo período de tratativas 
entre Rússia e Turquia que 
também envolve a constru-
ção da primeira planta nu-
clear turca, ao custo de US$ 
20 bilhões, bem como o já 
instalado sistema antimís-
seis russo S-400 em terri-
tório turco, mesmo com as 
ameaças de sanções norte-
americanas.

Com a mudança de eixo 
da riqueza mundial gradu-
almente do Ocidente para 
o Oriente, aquele que um 
dia foi o poderoso Império 
Otomano busca se posicio-
nar estrategicamente, expan-
dindo sua influência junto 
àqueles países que um dia 
fizeram parte de sua zona de 
influência, bem como, junto 
ao concerto de países eurasi-
áticos liderados por China e 
Rússia.

É muito provável que nos 
próximos anos a Turquia, as-
sim como o Irã, façam parte 
como membros efetivos do 
SCO, Organização de Coo-
peração de Shangai, hoje o 
principal fórum de coope-
ração econômico-militar da 
Eurásia.

Com a inauguração do 
TurkStream, que abastecerá 
o sudeste europeu quando 
estiver plenamente opera-
cional, a Turquia torna-se de 
fato o ponto de ligação entre 
Oriente e Ocidente – o pro-
jeto de integração eurasiáti-
co nunca esteve tão próximo 
da Europa.

Some-se a isto o fato de 
a chanceler alemã, Angela 
Merkel, no sábado, 11 de ja-
neiro, a pretexto da crise en-

tre Irã e Estados Unidos, ter 
visitado Moscou a convite 
de Vladimir Putin num gesto 
de reaproximação que tem 
muito a dizer com a postura 
truculenta e unilateral com 
que os norte-americanos 
vêm tratando inclusive seus 
mais próximos aliados.

A gota d’água certamente 
foi a aprovação, no Senado 
norte-americano, de sanções 
econômicas contra o gaso-
duto russo-alemão NordS-
tream II.

Mesmo possuindo la-
ços econômicos profundos, 
Rússia e Alemanha e sua 
tão lembrada “memorável 
aliança” nunca pode de fato 
ser concretizada por moti-
vos históricos e uma longa 
guerra fria que os distanciou. 
Nunca é demais lembrar 
que, no ano de 2010, Putin 
propôs a Merkel a “criação 
de uma harmoniosa comuni-
dade econômica ligando Lis-
boa a Vladivostok”. Neste 
período nem se falava ainda 
sobre integração eurasiática, 
tampouco sobre Nova Rota 
da Seda.

Se é verdade que a crise 
da ordem liberal do pós-
guerra tutelada pelos Esta-
dos Unidos se faz presente 
justamente porque os norte-
americanos abdicaram de 
respeitar as regras estabe-
lecidas por eles mesmos, 
permitindo uma escalada de 
conflitos há muito não vis-
ta, também é verdade que a 
formação de alianças estra-
tégicas entre nações respon-
sáveis possa frear o ímpeto 
belicista dos norte-america-
nos e restaurar a racionalida-
de no sistema mundial.

  Fábio Reis Vianna
Escritor e analista geopolítico.
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Risco é ter 
que escolher 
entre o aliado 
tradicional 
e a crescente 
potência global

Vivemos no olho 
do furacão de 
uma mudança 
profunda no 
ciclo da política 
internacional

Bem-vindo aos anos 20

Opções para a Europa na corrida entre EUA e China sobre 5G
As infraestruturas 5G são 

uma realidade. Esperando-
se que esta nova tecnolo-
gia sem fio traga grandes 
mudanças para nossa eco-
nomia e sociedade, sua 
implantação desencadeou 
uma feroz corrida entre ti-
tãs da tecnologia. O rápido 
crescimento da indústria 5G 
da China está desafiando a 
“vantagem” histórica dos 
Estados Unidos em inova-
ção tecnológica.

Os EUA, por sua vez, 
consideram a expansão do 
5G chinês não apenas um 
desafio econômico, mas 
também uma ameaça geo-
política, pois a tecnologia 
poderia fornecer ao Gover-
no da China acesso a infor-
mações críticas.

Apesar do investimento 
considerável em tecnolo-
gia 5G em vários Estados-
membros, a União Europeia 
luta para encontrar seu lu-
gar nesse ambiente em evo-
lução. No entanto, a corrida 
ao 5G oferece à UE uma 
excelente oportunidade 
para fortalecer sua sobera-

nia tecnológica por meio de 
uma estratégia comum, para 
com empresas estrangeiras 
de telecomunicações e para 
uma política coerente de se-
gurança cibernética.

Neste cenário, muito se 
fala sobre o poder europeu 
atual. Do novo presidente 
da Comissão Europeia, Von 
der Leyen e do novo alto 
representante, Borrell, ao 
presidente francês, Macron, 
está ganhando força a ideia 
de que a Europa deve exer-
cer maior poder no cenário 
global.

A intuição política por 
trás dessas declarações é 
absolutamente correta. A 
lógica do século XXI, para 
o projeto europeu, é profun-
damente global. No entan-
to, para transformar o poder 
europeu em realidade prá-
tica, vale a pena investigar 
nos detalhes o que signifi-
cava outrora, como ele se 
transformou, e o que deve 
ser feito para exercê-lo no 
futuro.

A UE descobriu, talvez 
tarde demais, a realidade 

de sua difícil relação com 
a China, um país que logo 
se tornará a primeira potên-
cia econômica global e que 
defenderá a globalização; 
porém, a China ainda está 
violando muitos princípios 
importantes de um mundo 
globalizado organizado.

A China é um importante 
parceiro econômico, mas ain-
da não cumpriu uma série de 
compromissos: acesso mais 
aberto ao mercado interno, 
pleno respeito ao Estado de 
Direito, condições equitati-
vas de investimento estran-
geiro, proteção dos direitos 
de propriedade intelectual e 

garantias sobre transferên-
cias de tecnologias.

A China não é uma ame-
aça direta à segurança da 
Europa, mas está expandin-
do sua influência política 
em todo o mundo, por meio 
de instrumentos de soft po-
wer. Até agora, a política do 
governo chinês conseguiu 
dividir os países europeus, 
interessados em investi-
mentos chineses, mas tam-
bém preocupados com o 
controle político.

Nesse sentido, um re-
cente memorando europeu, 
escrito para a Fundação de 
Estudos Progressistas Euro-
peus (FEPS), propõe novo 
quadro de relações da UE 
com a China para os próxi-
mos cinco anos. Construído 
em torno de três palavras-
chave – defender, engajar e 
maximizar – combina esses 
três elementos de contenção, 
bem como, de engajamento, 
em relação à China. O me-
morando convida a UE a 
concentrar-se em uma lista 
seleta de questões de impor-
tância estratégica em suas 

relações com Pequim, a fim 
de obter o máximo impacto, 
nas seguintes linhas:

– Defender empregos 
europeus, competitividade 
industrial e soberania tecno-
lógica da economia contro-
lada pela China e das suas 
práticas comerciais desleais; 
defender, também, valores e 
princípios fundamentais da 
UE do sistema político auto-
ritário chinês.

– Envolver a China para 
que cumpra as metas do 
Acordo de Paris sobre mu-
danças climáticas; fortalecer 
o sistema comercial multila-
teral; enfrentar os desafios 
de segurança global, incluin-
do maneiras de encontrar 
uma solução para a ameaça 
nuclear da Coreia do Norte 
e agir de suporte para uma 
ordem baseada em regras no 
Mar da China Meridional.

– Maximizar as relações 
UE–China para salvar o 
acordo nuclear com o Irã; 
reformar o sistema monetá-
rio internacional e colocar 
limites aos privilégios exor-
bitantes do dólar.

Esse quadro progressi-
vo permite que os formu-
ladores de políticas da UE 
identifiquem e façam uma 
distinção entre as questões 
em que a China é um desa-
fio – e, portanto, precisam 
ser contidas, de acordo e 
juntamente com os EUA e 
outros parceiros com ideias 
semelhantes, quando for 
necessário – e as áreas po-
líticas em que Pequim pode 
se tornar um parceiro – e 
até um aliado ad hoc – para 
promover os interesses e 
valores fundamentais da UE 
e colocar limites aos impul-
sos unilaterais do Governo 
Trump, que são prejudiciais 
à UE.

O principal risco, para a 
Europa, então, é o de ficar 
presa no meio da competi-
ção estratégica EUA–China 
e ter que escolher, entre o 
aliado tradicional e a cres-
cente potência global.

  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.
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Brasil teve piora no desempenho 
exportador em 2019
Para 2020 as 
perspectivas 
indicam menor 
superávit 
comercial

A corrente de comércio 
(exportações mais impor-
tações) recuou 4,6% entre 
2018 e 2019. Tanto as expor-
tações como as importações 
registraram queda de 6,4% e 
2,1%, em valor, e o superá-
vit da balança comercial caiu 
de US$ 58 bilhões para US$ 
46,7 bilhões, nesse mesmo 
período. A análise dos índi-
ces de preços e volume mos-
tra que para 2020, as pers-
pectivas indicam um menor 
superávit comercial em to-
dos os setores, com possível 
exceção da extrativa

Observa-se que a queda 
no valor das exportações de-
correu de uma retração nos 
preços (-5,0%) e no volume 
(-1,8%). No caso das im-
portações, os preços caíram 

(-4,4%), mas o volume cres-
ceu (+2,4%).

Duas questões são desta-
cadas nesse relatório do Indi-
cador de Comércio Exterior. 
O Indicador Comércio Exte-
rior (Icomex), índice mensal 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A primeira se refere 
a como o desempenho dos 
três setores (agropecuária, 
extrativa e transformação) 
contribuíram para a queda 
nos fluxos exportados e im-
portados e as possíveis im-
plicações do acordo China e 
EUA para a agropecuária.

Em valor, as exportações 
dos três setores diminuíram 
(-8,3%, agropecuária, -8,5%, 
transformação) ou ficaram 
relativamente estagnadas 
(aumento de 0,6% da extra-
tiva). No caso das importa-
ções, o setor de agropecuá-
ria aumentou suas compras 
(+4,8%) e tanto a extrativa 
(-6,5%) e a transformação 
registraram queda.

No entanto, quando se ob-
serva a contribuição de cada 
setor para o superávit comer-
cial, mesmo com queda nas 
exportações, a agropecuária 

seguida da extrativa são as 
principais fontes de aumento 
das reservas internacionais 
via balança comercial: US$ 
36,4 bilhões e US$ 35,3 bi-
lhões, respectivamente. A 
indústria de transformação 
apresentou déficit de US$ 
25,6 bilhões.

Indústria

A piora do desempenho 
das exportações atingiu todos 
os setores da indústria. Na 
agropecuária, o crescimento 
passou de positivo (18,8%, 
entre 2018/2017) para negati-
vo (-8,3%, entre 2019/2018), 
em valor. O aumento em vo-
lume de 0,9% não compen-
sou a queda nos preços, que 
foi de 8,8%. A soja, principal 
produto de exportação do 
país, que havia se beneficia-
do em 2018 e início de 2019 
com a guerra comercial entre 
a China e os EUA, viu suas 
vendas encolherem 21% com 
a redução da demanda chine-
sa, responsável por 78% de 
todas as exportações do pro-
duto brasileiro.

A gripe suína, que dizi-

mou grande parte do reba-
nho chinês, e o menor cres-
cimento do país em 2019 
explicam a piora nas vendas 
de soja, que é utilizada para 
ração. Em 2020, não se espe-
ram melhoras nesse cenário, 
que pode inclusive ser mais 
desfavorável com o acordo 
entre China e EUA. Pelo 
acordo anunciado no dia 15 
de janeiro a China se com-
promete a comprar US$ 40 
bilhões de dólares em cada 
um dos próximos dois anos 
de produtos agropecuários 
dos EUA. O maior valor ex-
portado pelos EUA para a 
China de produtos agropecu-
ários foi de US$ 29 bilhões 
em 2013 e, além disso não 
é claro que os agricultores 
estadunidenses queiram des-
viar suas vendas de outros 
mercados para a China, um 
cenário incerto. Em 2019, a 
China comprou US$ 26 bi-
lhões de soja do Brasil e US$ 
4,5 bilhões de carne. Pode 
haver perdas para as expor-
tações de soja, mas a China 
irá continuar dependendo do 
Brasil para atender a sua de-
manda.

Protestos aumentam no 
mundo no rastro da crise

Um em cada quarto países experimentou uma onda 
dramática de distúrbios civis no ano passado. Em 2020, 
as projeções são que 75 dos 125 países do banco de da-
dos da empresa de análise de risco Verisk Maplecroft 
verão um aumento na agitação civil durante os próximos 
seis meses.

“As razões por trás do aumento são complexas e im-
pulsionadas por uma mistura de fatores domésticos. No 
entanto, embora cada protesto seja único, um grande 
número deles foi motivado por queixas semelhantes. 
Isso inclui renda estagnada e crescente desigualdade na 
década seguinte à crise econômica global, a perda de 
confiança nas elites políticas tradicionais, a corrupção 
e a erosão dos direitos civis e políticos”, explica Miha 
Hribernik, coautor do relatório, em entrevista ao jornal 
britânico The Guardian.

O número de países classificados como risco extremo 
no Índice de Agitação Civil aumentou 66,7%, de 12 em 
2019 a 20 no início de 2020. Os dez países com maior 
risco de distúrbios são Venezuela, Irã, Líbia, Guiné, Ni-
géria, Paquistão, Bangladesh, Chile, Palestina e Etiópia, 
nesta ordem.

As revoltas trazem perda econômica. No Chile, que 
pulou da 91ª posição no ranking de risco para o sexto 
lugar, apenas o primeiro mês de inquietação causou um 
prejuízo estimado em US$ 4,6 bilhões em infraestrutura 
e custou à economia chilena cerca de US$ 3 bilhões, ou 
1,1%, de seu PIB.

Facada na Previdência paulistana
A Superintendência Nacional de Previdência Comple-

mentar (Previc) aprovou o regulamento para que o fundo 
complementar de previdência da Prefeitura de São Paulo 
(SP Previdência) seja gerenciado pela Fundação de Pre-
vidência Complementar do Estado de São Paulo (Prev-
com).

O que isso significa? Quem responde é o Sindicato 
dos Trabalhadores na Administração Pública da capital 
paulista (Sindsep): na prática, estarão submetidos ao re-
gime de Previdência Complementar todos os servidores 
da administração direta, autarquias e fundações, fun-
cionários da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do 
Município (TCM) que ingressaram no serviço público a 
partir de 28 de dezembro de 2018.

Quem receber acima do teto do INSS (cerca de R$ 
6 mil em 2020) deverá investir na SP Previdência. De 
acordo com nota publicada no site do Governo do Es-
tado, à Prefeitura caberá alíquota igual à do funcionário, 
que pode ir até 7,5%. “Sem contar que já há um desconto 
de 14%, portanto, dependendo da faixa salarial, o ser-
vidor poderá deixar mais de 21% de seu salário para a 
Previdência”, calcula o Sindsep.

Criada em 2011, a Fundação de Previdência Com-
plementar do Estado de São Paulo é responsável pela 
gestão de R$ 1,36 bilhão em patrimônio de 35 mil ser-
vidores públicos. Gerencia também o sistema exclusivo 
de Rondônia além de municípios como Ribeirão Preto, 
Guarulhos e Osasco.

Venda em shopping caiu
Dados do Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC) 

trazem novidades na disputa sobre o aumento (ou não) 
das vendas dos centros comerciais em dezembro. A 
Alshop diz que houve alta expressiva, enquanto a Ablos 
fala em movimento fraco. Ambas representam lojistas de 
shoppings.

O IVSC, apurado por duas empresas de acompan-
hamento do varejo, a FX Retail Analytics e a F360º, 
mostra que, comparando dezembro de 2019 com o 
mesmo mês de 2018, houve queda de 1,38%. No acu-
mulado do ano passado, a perda foi de 1,05% em todo 
o país.

Os shopping centers do Sudeste até cresceram 3,34% 
em dezembro, mas os do Sul caíram 0,67%, e os do Nor-
deste tiveram perdas de 3,97%. Não há dados que per-
mitem o comparativo anual com a Região Norte.

Tudo liberado
A liberação da posse de armas restritas, uma das 

primeiras medidas do Governo Bolsonaro, beneficiou 46 
presos no Rio de Janeiro, entre eles 2 PMs, 1 sequestra-
dor, 1 traficante de armas e 2 milicianos. Compromisso 
é isso aí.

Rápidas
A Indra anuncia Eduardo Almeida como novo gerente-

geral no Brasil, país que hoje é o principal mercado da 
companhia na América Latina e que representa cerca de 
35% das receitas na região *** Neste domingo, o Cax-
ias Shopping realiza mais uma edição da Feira Caxias 
Shopping, das 12h às 18h, com frutas, verduras, legumes 
e até chocolate produzidos de forma natural *** Entre 
18 de janeiro e 16 de fevereiro, o Sesc RJ promove pela 
primeira vez o Sesc Verão na cidade de Mangaratiba, 
com unidades temporárias montadas nas praias do Saco 
e de Conceição de Jacareí *** A Taurus nomeou Bret 
Vorhees como CEO da Taurus USA.

Indústria: menos ociosidade apesar de crescimento ‘frustrante’
O nível de utilização da 

capacidade instalada da in-
dústria brasileira subiu para 
78,2% em novembro de 
2019, na série dessazonaliza-
da (ajustada para o período). 
Com o aumento de 0,3 ponto 
percentual em relação a ou-
tubro, o indicador atingiu o 
maior nível desde agosto de 
2018. As informações estão 
na pesquisa Indicadores In-
dustriais, divulgada nesta 
sexta-feira pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI).

De acordo com a entida-
de, a utilização da capaci-
dade instalada deve fechar 
2019 com resultado positivo, 
apesar do ritmo de cresci-
mento da indústria “frustran-
te”, especialmente no início 

de 2019. Segundo a CNI, o 
faturamento, o emprego e 
as horas trabalhadas na pro-
dução devem ter fechado o 
ano com pequenas quedas 
na comparação com a média 
de 2018. A massa salarial e 
o rendimento médio do tra-
balhador devem ter quedas 
mais acentuadas, diz a enti-
dade.

A expectativa do setor é 
que a indústria inicie 2020 
mantendo a tendência de 
recuperação do segundo 
semestre. Os indicadores 
industriais mostram que, 
depois de cinco altas con-
secutivas, o faturamento 
real do setor caiu 0,6% em 
novembro frente a outubro, 
nos dados dessazonaliza-
dos. De acordo com a CNI, 

a queda é bem inferior ao 
crescimento acumulado nos 
cinco meses anteriores, de 
4,3%. Ou seja, o resultado 
não representa uma reversão 
da recuperação dos últimos 
meses, mas, possivelmente, 
uma acomodação no ritmo 
de crescimento. No acumu-
lado de janeiro a novembro, 
o faturamento registra queda 
de 0,9%.

Queda de salário

Pelo segundo mês con-
secutivo, as horas trabalha-
das na produção ficaram 
estáveis em relação ao mês 
anterior na série dessazo-
nalizada. No acumulado de 
janeiro a novembro fren-
te ao mesmo período de 

2018, recuaram 0,4%. O 
emprego também perma-
neceu estável em novem-
bro em relação a outubro e, 
no acumulado de janeiro a 
novembro, apresentou que-
da de 0,3% na comparação 
como o mesmo período de 
2018.

A massa real de salários 
caiu 0,1% e o rendimento 
médio do trabalhador recuou 
0,3% em novembro frente a 
outubro, na série livre de in-
fluências sazonais. Os dois 
indicadores são os que re-
gistram as maiores retrações 
no acumulado do ano. De 
janeiro a novembro de 2019, 
a massa real de salários di-
minuiu 1,5% e o rendimento 
médio real do trabalhador 
teve queda de 1,3%.

População da China ultrapassa a 1,4 bilhão
No fim de 2019, a Chi-

na atingiu a 1,4 bilhão ha-
bitantes, aumentando 4,67 
milhões em relação ao ano 
anterior, indicaram os dados 
do Departamento Nacional 
de Estatísticas (DNE, o equi-
valente ao nosso IBGE no 
país). A cifra não incluiu as 
regiões administrativas es-
peciais de Hong Kong e Ma-

cau nem Taiwan nem os chi-
neses que vivem no exterior. 
A população em idade ativa 
continuou se reduzindo.

Composta por pessoas de 
16 a 59 anos, a população 
em idade ativa diminuiu 890 
mil ante o ano anterior, para 
896,4 milhões, respondendo 
por 64% do total. A popu-
lação em idade ativa vem 

caindo desde 2013, quando 
o DNE começou a divulgar 
a medida para substituir a 
contagem anterior, que co-
bria a faixa de 15 a 59 anos. 
O número de pessoas de 60 
anos ou mais subiu 4,39 mi-
lhões, para 18,1% da popu-
lação, segundo a Agência 
Xinhua.

Um total de 14,65 milhões 

de bebês nasceu em 2019, a 
terceira queda anual segui-
da, desta vez de 580 mil. Em 
2016, o país começou a per-
mitir aos casais casados ter 
dois filhos, terminando a po-
lítica do filho único, adotada 
por décadas, para lidar com 
as preocupações crescentes 
com a população em enve-
lhecimento.
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Meio ambiente e a proteção 
aos conhecimentos 
tradicionais

Não obstante a grande aptidão econômica de nossas 
florestas, inclusive detendo a Amazônia a maior biodi-
versidade do planeta, os direitos territoriais e culturais 
das comunidades locais ainda não são tratados de forma 
eficiente para garantir-lhes condições dignas de sobrevi-
vência.

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) fir-
mada em 1992 no Rio de Janeiro, estabeleceu em seu art. 
8 (j) que “conhecimentos, inovações e práticas das comu-
nidades locais e populações indígenas com estilos de vida 
tradicionais”, merecem ser reconhecidos e recompensa-
dos. Posteriormente, em 2010, na décima Conferência das 
Partes (COP10) realizada no Japão, foi assinado o Pro-
tocolo sobre Acesso a Recursos Genéticos e a repartição 
justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utiliza-
ção, também conhecido como Protocolo de Nagoya, cida-
de que sediou a conferência.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, pa-
ragrafo 1º, inciso II, garantiu ao povo brasileiro a prote-
ção do patrimônio genético de sua biodiversidade e assim 
assegurou às populações tradicionais a proteção dos co-
nhecimentos adquiridos ao longo dos anos. O artigo em 
tela foi regulamentado pela Medida Provisória  2.186-
16/2001, posteriormente revogada pela Lei da Biodiversi-
dade – Lei n.º13.123/2015, em vigor.

Os conhecimentos tradicionais associados ao mane-
jo de patrimônio genético podem proporcionar grandes 
avanços tecnológicos na criação de fármacos e outros 
produtos e representam um elemento importante ao de-
senvolvimento do país. Por isso, é fundamental proteger o 
acesso a esses conhecimentos e promover uma repartição 
justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utiliza-
ção.

Não obstante, no cenário legislativo atual permanece 
a problemática de proteção das populações tradicionais 
em relação ao seu conhecimento tradicional associado, 
muitas vezes apropriado indevidamente e utilizado por 
empresas de biotecnologia sem qualquer compensação. 
A legislação nacional ainda apresenta-se frágil e precisa 
ser mais adequada aos direitos estabelecidos na CDB e 
demais tratados internacionais. Por isso também a impor-
tância do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
(CGen) e a representatividade das populações indígenas, 
comunidades tradicionais e agricultores tradicionais

Saliente-se que o debate em torno da biodiversidade e 
da biotecnologia existente em territórios de povos indíge-
nas e tradicionais não pode deixar de levar em conta o fato 
de que a vida dessas populações depende da preservação 
de seu ambiente cultural e natural.

Isso importa, em uma perspectiva mais ampla de ges-
tão dos recursos naturais, que o gerenciamento de nossas 
florestas não pode ser feito sem uma visão holística do 
meio ambiente natural e cultural. É necessário um projeto 
global de desenvolvimento, onde fiquem claras as com-
pensações resultantes do acesso e exploração dos recursos 
genéticos, dos conhecimentos tradicionais e da explora-
ção sustentável da terra a fim que as técnicas e conhe-
cimentos tradicionais, muito mais de representarem uma 
riqueza sustentável sejam preservados para as presentes e 
futuras gerações.

E D I T A L
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Tendo em vista as recentes decisões tomadas pelos Delegados 
Representantes dos sindicatos filiados à Fenactur - Federação Nacional de 
Turismo: (i) por decisão unânime dos 19 sindicatos presentes na Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada em Brasília, no dia 24 de novembro de  
2018 e (ii) ratificada por 20 votos favoráveis e 1 contra, em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada 10 de julho de 2019, por meio eletrônico, 
o Presidente do Sindetur-RJ – Sindicato das Empresas de Turismo no 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, convoca as 
empresas de turismo associadas, com situação regular junto ao Sindetur-
RJ, no gozo de seus direitos e em condições de votar, para participarem 
da AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada às 
13 horas, no dia 27 de janeiro de 2020, em convocação única, para tratar 
dos seguintes assuntos colocados em pauta: A) Confirmar a continuidade 
da filiação do Sindetur-RJ – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado 
do Rio de Janeiro à Fenactur - Federação Nacional de Turismo, entidade 
representativa de segundo grau. B) Aprovar a desfiliação da Fenactur - 
Federação Nacional de Turismo, da CNTur - Confederação Nacional do 
Turismo, entidade representativa de primeiro grau.C) Aprovar a filiação da 
Fenactur - Federação Nacional de Turismo à CNC - Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, entidade representativa de 
primeiro grau.D) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020.  

Aldo Arthur Siviero – Presidente.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMBORIU
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar os(as) 
Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária do Condomínio do Edifício Camboriú, que será realizada no salão 
de festas do condomínio ITAORNA no próximo dia 31/01/2020 - sexta-feira, às 
18:30h em primeira convocação com o "quorum" legal ou às 19:30h, em 
segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para 
discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da "Ordem do 
Dia": 1) Leitura e aprovação da ata anterior; 2) Deliberação e aprovação de 
orçamento para contratação de empresa ou profissional com CREA-RJ ou 
CAU-RJ, para vistoria aos serviços executados no apto 101, análise e resposta 
técnica ao laudo de vistoria apresentado pela unidade, na Contra notificação 
datada de 24/10/2019, bem como forma de custeio; 3) Deliberação e aprovação 
de orçamento para contratação de empresa para a retificação e reinstalação das 
caixas de alumínio protetoras dos aparelhos de ar condicionado de janela dos 
apartamentos, bem como forma de custeio; 4) Deliberação e aprovação de 
orçamento para a confecção das portas da Etapa 2 do Retrofit do condomínio, 
marcenaria dos armários de cozinha e banheiros conforme o projeto de 
arquitetura, bem como forma de custeio; 5) Deliberação e aprovação para o 
regimento interno de utilização do salão de festas, cozinha e bar do Condomínio 
Camboriú; e 6) Entrega de Pen Drive a cada proprietário do Condomínio 
Camboriú contendo as Notas fiscais e Documento auxiliar de nota fiscal 
eletrônica (DANFe) da Etapa 1, para declaração no IRPF (benfeitoria no imóvel 
ano 2019). Para votação ou participação na assembleia, o condômino deverá 
estar quite com a(s) cota(s) condominial(ais) correspondente(s) à(s) sua(s) 
unidade(s) no condomínio, que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 
1335, III,  do novo Código Civil). O representante de condômino deverá estar 
munido de procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive 
com firma reconhecida (Parágrafo 2º, Artigo 654, do Código Civil).

 Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020. 
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Portugal volta a despertar 
interesse de bancos do Brasil 
Comunidade 
brasileira no 
país cresceu 43% 
somente em 2019

As instituições financei-
ras brasileiras estão com o 
radar voltado para Portugal. 
A razão é que a comunidade 
brasileira no país é cada vez 
maior, inclusive os detento-
res de grandes fortunas. O 
Itaú Unibanco vai inaugu-
rar um novo escritório em 
Portugal e recentemente o 
BTG Pactual recebeu o aval 
do regulador local. A XP 
Investimentos e o Bradesco 
também miram o mercado 
português.

A operação do Itaú Uni-
banco terá foco em ataca-
do (corporações) e priva-
te (grandes fortunas). Um 
evento de inauguração está 
agendado para dia 29 deste 
mês. Em 2012, as operações 
do Itaú foram transferidas 
para o Reino Unido, devido 
a um novo posicionamento 
estratégico.

Há três anos, o Banco do 
Brasil reduziu o atendimento 
ao varejo em Portugal, mas 
parece que o objetivo tam-
bém é retomar sua presença 
no país. A instituição estaria 

aguardando o processo do 
Brexit, uma vez que o banco 
está presente em Londres há 
décadas.

Conforme o jornal O Es-
tado de S. Paulo, além de 
seguir o “rastro do dinhei-
ro”, os bancos brasileiros 
também miram Portugal 
pela facilidade do idioma 
e pelo mercado de crédito, 
estimulado pela taxa de ju-
ros na zona do euro. Hoje, 
a taxa de depósito do Ban-
co Central Europeu (BCE) 
é de -0,5%, enquanto a de 
refinanciamento está em 
zero. Ambas valem para 
toda a Zona do Euro. No 
Brasil, a taxa básica de ju-
ros está hoje em 4,5% ao 
ano.

Só em 2019, o núme-
ro de brasileiros no país 
avançou 43%, de acordo 
com dados do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras. 
A comunidade brasileira é 
de 151 mil pessoas - mas o 
número real é maior, pois 
a relação não inclui os bra-
sileiros que têm passaporte 
europeu.

A operação do BTG em 
Portugal será liderada pelo 
sócio Ricardo Borgerth. “Já 
temos R$ 3 bilhões em re-
cursos de clientes que aten-
demos em Portugal. Mira-
mos mais do que triplicar 
esse valor, batendo a marca 
de R$ 10 bilhões em um es-

paço de três a cinco anos”, 
diz Pessoa.

Planos

Os planos do BTG in-
cluem, em um primeiro 
momento, um escritório de 
representação para explorar 
a área de grandes fortunas, 
atraindo investidores com 
pelo menos R$ 3 milhões 
e negócios imobiliários. O 
foco principal, porém, está 
em clientes com pelo menos 
R$ 10 milhões de patrimônio 
- estratégia já seguida pelo 
banco no Brasil, nos EUA e 
na América Latina.

O Bradesco também se 
movimenta no mercado 
português. Além da presen-
ça em Londres, possui um 
banco em Luxemburgo. Se-
gundo o diretor executivo do 
Bradesco, Renato Ejnisman, 
a instituição cogita abrir uma 
agência do banco de Lu-
xemburgo em Portugal para 
atender clientes brasileiros 
que migraram para o país. 
“Há dois principais polos de 
brasileiros que têm fortunas. 
Um é Miami, onde já esta-
mos posicionados. O outro é 
Portugal e estamos analisan-
do”, disse o executivo.

A XP Investimentos tam-
bém anunciou o interesse em 
desembarcar em Portugal. 
Para colocar sua filial de pé, 
contudo, ainda depende, se-

gundo apurou o jornal O Es-
tado de São Paulo/Broadcast, 
de autorizações que já estão 
em fase de aprovação. Procu-
rada, a XP não comentou. Só-
cio responsável pela área de 
gestão de grandes fortunas do 
BTG Pactual, Rogério Pessoa 
diz que o Brexit influenciou 
a escolha de Portugal - mas 
lembrou que outros motivos 
também pesaram. “Escolhe-
mos Portugal como um hub 
(centro) de gestão de fortunas 
para latinos e brasileiros na 
Europa”, disse.

BB

O Banco do Brasil ainda 
não se pronunciou quanto 
aos próximos passos após o 
Brexit. O banco está presen-
te em Londres desde 1971 
com uma unidade de estrutu-
ração e distribuição de emis-
sões de dívida de empresas 
e governo, além de manter 
uma agência na cidade. 

Em 2017, o BB reduziu 
o atendimento ao varejo em 
mercados como França e 
Portugal, passando a priori-
zar o atendimento a grandes 
empresas, dentro da estraté-
gia de enfatizar operações 
mais rentáveis. Em Portugal, 
o banco tinha a maior opera-
ção de varejo na Europa. As 
unidades de Lisboa e do Por-
to atendiam somadas cerca 
de 8 mil correntistas. 

Joint venture quer impulsionar setor imobiliário e de construção

Enjoy Imóveis espera crescimento de 30% em 2020

Média do aluguel residencial fechou 2019 com alta de 4,93%

As empresas Bcredi, Sof-
tplan e RTSC anunciaram 
a criação de uma joint ven-
ture para suprir a lacuna de 
bancos e impulsionar setor 
imobiliário e de constru-
ção. Chamada ConCapital, 
a nova empresa vai oferecer 
crédito para pequenas e mé-
dias construtoras, incorpora-
doras e loteadoras, em todas 

as fases de seus projetos.
A ConCapital vai atu-

ar desde o início das obras 
até o repasse ao comprador 
final, justamente quando 
os bancos tradicionais não 
costumam participar. “As 
incorporadoras pequenas e 
médias normalmente não 
têm acesso a esses recursos 
para iniciar uma obra ou até 

na hora de entregar”, explica 
Maria Teresa Fornea, CEO e 
cofundadora da Bcredi.

A ConCapital já acumula 
R$ 66 milhões em propostas 
de financiamento, com 12 
operações ativas e potencial 
de R$ 510 milhões de novos 
negócios em curto prazo, em 
todo o país. “Nós estimamos 
20.000 empresas com poten-

cial de uso desse serviço, no 
mercado brasileiro. Por meio 
de uma plataforma digital 
que conecta incorporadoras, 
construtoras e loteadoras, 
ofereceremos diversas solu-
ções de crédito, ampliando 
o acesso das empresas e seus 
empreendimentos ao merca-
do financeiro imobiliário”, 
completa.

Após a adequação dos pre-
ços o mercado imobiliário 
está se renovando, superan-
do a má fase e ainda assim 
promovendo investimentos 
inovadores. Ao final do ano 
de 2019 já foi possível cons-
tatar uma grande procura por 
imóveis, tendência que vem 
se mantendo em 2020.

A avaliação é de Josué 
Madeira, CEO e empreen-

dedor na Enjoy Imóveis e 
W2W Tecnologia, ao ressal-
tar que “o ano de 2019 foi o 
início da retomada do mer-
cado imobiliário. As notícias 
desanimadoras de outrora 
deram lugar a notícias posi-
tivas, com muitos avanços”.

O executivo chama aten-
ção para a melhora dos indi-
cadores econômicos, como 
redução das taxas de juros, 

incremento da atividade eco-
nômica, geração de empregos 
e aumento na confiança, que 
geraram um aumento na ab-
sorção dos estoques e movi-
mento no mercado. “No mer-
cado secundário os negócios 
ainda favoreceram os com-
pradores e os preços se man-
tiveram estáveis”, acrescenta.

Para 2020 ele acredita que 
o volume de negócios será 

ainda maior. Com mais em-
prego, renda e menos juros, 
o mercado girará com mais 
velocidade. “Na Enjoy Imó-
veis tivemos crescimento 
na casa do s 20% em 2018, 
nossa expectativa para 2020 
é que o crescimento seja na 
ordem de 30%.  Este será 
nosso objetivo, é nisto que 
acreditamos! Feliz e extraor-
dinário 2020”.

O Índice FipeZap de Lo-
cação Residencial encer-
rou o mês de dezembro de 
2019 com alta nominal de 
0,28% em relação a novem-
bro. A variação observada, 
no entanto, foi inferior ao 
comportamento da inflação 
medida pelo IPCA/IBGE 
no último mês (+1,15%), 
resultando em uma que-
da real de 0,86% no preço 
médio de locação de imó-
veis residencial. Entre as 
11 capitais monitoradas 
pelo Índice FipeZap, Reci-
fe foi aquela que apresen-
tou a maior elevação de 
preço (+3,10%), seguida 
pelas altas registradas no 
preço médio em Florianó-
polis (+1,21%) e Curitiba 
(+1,11%). Já entre aquelas 
que apresentaram queda no 
preço médio do aluguel re-
sidencial, os maiores recuos 
foram observados em Sal-
vador (-2,12%), Belo Ho-
rizonte (-0,23%) e Goiânia 
(-0,16%). No âmbito das 

cidades com maior peso no 
Índice FipeZap, São Paulo 
e Rio de Janeiro apresenta-
ram, respectivamente, altas 
de 0,28% e 0,12% no preço 
médio.

O índice acumulou alta 
nominal de 4,93% em 2019 
- superando, neste horizon-
te, a inflação medida pelo 
IPCA/IBGE (+4,31%) – 
fato que não ocorria desde 
2013. Com efeito, o preço 
médio de locação residen-
cial apresentou alta real de 
0,60% no período de 12 
meses. Entre as capitais 
monitoradas, Florianópo-
lis encerrou o ano com o 
maior aumento nominal 
(+14,79%), seguida por 
Curitiba (+12,39%) e Bra-
sília (+7,81%). Em con-
traste, Salvador foi a única 
das capitais monitoradas 
a registrar queda nominal 
no preço do aluguel resi-
dencial (-1,96%) em 2019. 
Quanto às cidades mais 
representativas no Índice 

FipeZap, São Paulo encer-
rou o período com alta de 
7,60% no valor médio da 
locação residencial (supe-
rando, inclusive a inflação 
registrada pelo IGP-M/
FGV, que acumulou uma 
alta de 7,30% no ano), en-
quanto a variação observa-
da no Rio de Janeiro foi de 
1,47%.

Com base em dados de 25 
cidades monitoradas pelo 
Índice, o preço médio de lo-
cação residencial encerrou 
o ano de 2019 em R$ 29,95/
m². Entre as 11 capitais mo-
nitoradas, o município de 
São Paulo se manteve como 
a capital com o preço médio 
de locação residencial mais 
elevado (R$ 40,10/m²), se-
guida pelo valor médio do 
aluguel em Brasília (R$ 
31,02/m²), que ultrapassou 
o registrado para o Rio de 
Janeiro (R$ 30,65/m²). En-
tre as capitais com menor 
valor de locação residencial 
em dezembro, destacaram-

se: Goiânia (R$ 16,82/m²), 
Fortaleza (R$ 17,73/m²) e 
Curitiba (R$ 20,74/m²).

A razão entre o preço 
médio de locação e o preço 
médio de venda dos imóveis 
é a medida da rentabilidade 
para o investidor que opta 
por investir no imóvel com 
a finalidade de obter renda 
com aluguel. Nesse sentido, 
o indicador pode ser utiliza-
do para avaliar a atrativida-
de do mercado imobiliário 
em relação a outras opções 
de investimento disponí-
veis. Com ligeira alta fren-
te ao percentual calculado 
há um ano, em dezembro 
de 2018 (4,43%), o retor-
no médio (anualizado) do 
aluguel residencial avançou 
para 4,73% em dezembro 
de 2019 (alta de 0,30 ponto 
percentual em 12 meses), 
mantendo-se em patamar 
superior ao retorno médio 
oferecido por aplicações fi-
nanceiras de referência no 
mesmo período.



Brasileiro, o eterno otimista
O slogan Brasil, o país do futuro, define a classe de 

economistas do país. Mal sai um índice melhorzinho e 
boom! Lá se vão as projeções para as alturas. Não é à toa 
que ano após ano, as projeções do boletim Focus sem-
pre para o PIB ficam longe, mas bem longe da realidade. 
Aliás, bem acima dela. Na verdade, fazer projeções não 
é difícil, basta ficar ali, bem próximo do que o boletim 
Focus publica. O difícil mesmo é acertar.

Em dezembro de 2018 (28/12), aguardava-se um cresci-
mento, segundo o Focus de 2,55% para o PIB brasileiro. 
Ao final de 2019, as projeções davam conta de um incre-
mento, se é que se pode chamar assim, de 0,99%. Falta 
só um ano para sairmos da década da mediocridade. Para 
este ano, projeta-se 2,3% na última edição do Focus, o 
que, se for verdade, é uma excelente notícia. Há quatro 
semanas a perspectiva era de 2,25%. Já o IPCA fica em 
3,58%.

O maior otimismo vem com o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br). Considerado 
uma prévia do PIB, o IBC-Br demonstrou alta de 0,18% 
em novembro na comparação com outubro. Os dados são 
dessazonalizados. Esta é o quarto aumento consecutivo 
na comparação mensal. Na comparação com novembro 
de 2018, o IBC-Br subiu 1,10% e, no acumulado em 12 
meses, teve alta de 0,90%.

Inflação controlada com crescimento, o melhor dos 
mundos. Claro, que crescer 2,3% não é grande coisa, mas 
para quem está acostumado com pouco, é um grande pas-
so. O problema é que esses 2,3% parecem ser otimistas 
demais. A economia brasileira dá alguns sinais de recu-
peração, mas é para tanto? Há medidas governamentais, 
além do corte de juros – que deve parar aí nos 4,5% ou 
até subir – que justifiquem a mudança de cenário de 2019 
para 2020?

Não há muito. Assim como os economistas, os políti-
cos também se agarram ao slogan do futuro, no famoso 
“vamos estar aprovando”, como a gente costuma ouvir 
em certas ligações. No Twitter, Rodrigo Maia afirmou que 
a Câmara dos Deputados vai aprovar a reforma tributária 
ainda no primeiro semestre. A da Previdência, que era 
“urgente”, e ocorreria no primeiro semestre do ano pas-
sado, só foi promulgada ao final de novembro. Aí entram 
os economistas com seu Coeteris Paribus, se a reforma 
fosse aprovada antes, o crescimento que projetamos es-
tava correto e blá blá...

Mais pé no chão, a ONU, em relatório que trata das 
perspectivas para a economia global, prevê crescimento 
de 1,7% para o PIB do Brasil em 2020. Segundo a enti-
dade, a retomada depende da confiança do empresariado 
brasileiro. Sempre ele, desconfiado. E não é a toa. Para 
quem só usa 80% da sua capacidade, não é de se estranhar. 
Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o 
nível de utilização da capacidade instalada (UCI), subiu 
para 78,2% em novembro do ano passado, com alta de 0,3 
ponto percentual na comparação com outubro. Talvez o 
empresariado já tenha desistido de sonhar com o futuro e 
resolveu viver o presente.

Fato é que o brasileiro está cada vez mais pobre, e po-
breza desnutre o consumo. O PIB per capita brasileiro 
deve encerrar 2019 ainda abaixo de 2014. Segundo os da-
dos do Ipea, que calcula o PIB conceito da Paridade do 
Poder de Compra (PPC) – PIB convertido para dólares 
internacionais usando as taxas de PPC – o produto per 
capita de 2014 era de US$ 16.358,39 e, ao final de 2018, 
de US$ 16.068,02. Se colocarmos 1% em cima deste val-
or (desconsiderando completamente o aumento da popu-
lação), o valor sobe para US$ 16.228,70.

Com renda baixa, o consumo pode até aumentar por 
conta da baixa taxa de juros, mas qual a sustentabilidade 
disso? Esta armadilha já vivemos no passado. Como re-
sultado, tivemos uma explosão de inadimplência. Além 
disso, os vilões carne e feijão pressionam a inflação, o que 
prejudica novos cortes de juros. Ironia à parte, a década 
medíocre não vai se encerrar com chave de ouro.
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EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que no dia 05 de fevereiro de 2020, às 10h00min, situado na 
Rua Capitão Félix, 110 – Benfica - Rio de Janeiro realizará leilão 
SEOP02-20 na forma presencial e on-line, dos veículos apreen-
didos ou removidos, a qualquer título e não reclamados por seus 
proprietários, classificados como veículos irrecuperáveis, dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, 
conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprie-
tários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE 
CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matri-
culado na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser con-
sultada através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

JACARINA IMOBILIÁRIA LTDA.
CNPJ/MF: 10.526.793/0001-30 - NIRE: 33.208.262.871

Redução Capital Social - Extrato Ata de Reunião Sócios. Data e Local: 
15/01/2020, em sua sede na Rua Lauro Muller nº 116, sala 4406 (parte), 
Botafogo, CEP: 22290-160, Botafogo, na Cidade e Estado de Rio de Janeiro. 
Com a presença da totalidade do capital. Deliberação: Neste ato e na melhor 
forma de direito, os sócios resolvem reduzir o capital social da Sociedade em 
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) de R$ 20.200.000,00 (vinte milhões e 
duzentos mil reais) para R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos 
mil reais), nos termos do inciso II, do Art. 1082, da Lei 10.406/2002, do 
Código Civil, por julgarem os sócios que o capital social está excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, sendo os sócios restituídos através do 
recebimento do valor proporcional das quotas por cada um deles detidas na 
Sociedade. O arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no 
prazo de 90 dias contados da publicação deste extrato. Rio de Janeiro, 15 de 
janeiro de 2020. Célio Pinto de Almeida - Sócio-Administrador.

E D I T A L
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDETUR-RJ, no uso de suas atribuições legais, 
convoca as empresas de turismo associadas, com situação regular junto 
ao Sindetur-RJ, no gozo de seus direitos e em condições de votar, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizar no dia 27
de janeiro de 2020, em sua sede social, à Rua da Quitanda nº 52 – 
7º andar, às 12h em primeira convocação, com a presença mínima da 
metade mais um dos associados em exercício de seus direitos e em 
segunda convocação às 12h30, com qualquer número, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  Autorização para a prorrogação da 
data de vencimento da Contribuição Sindical 2020. 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020.
Aldo Arthur Siviero – Presidente.

Sábado, domingo, 2ª e 3ª feira, 18, 19, 20 e 21 de janeiro de 2020

Por não transferir criptoativos  plataforma pagará mais de R$ 170 mil

Dpvat: Líder já recebeu 386 mil pedidos de restituição 
A Seguradora Líder, res-

ponsável pela gestão do se-
guro Dpvat 2020 (sigla de 
Danos Pessoais por Veículos 
Automotores de Vias Terres-
tres), registrou até o final da 
manhã desta sexta-feira mais 
de 386 mil pedidos de resti-
tuição dos valores do segu-
ro pagos a mais. A empresa 
explicou que mais de 1,9 
milhão de veículos em todo 
Brasil estão aptos a receber a 
restituição. O prazo para pe-
dir o valor pago a mais é até 
o fim do exercício de 2020.

A restituição teve início 
na quarta-feira (15). A maio-
ria dos veículos se concentra 
no estado de São Paulo, onde 
mais de 900 mil devem rece-
ber de volta o que foi pago a 

mais. Em seguida, vêm Mi-
nas Gerais, com mais de 300 
mil veículos, e o Rio Grande 
do Sul, com mais de 200 mil 
veículos. As menores frotas 
estão em Roraima, com cer-
ca de dois mil, e Acre, com 
mais de três mil veículos.

O pedido para receber os 
valores pagos a mais deve ser 
feito acessando o site. A resti-
tuição da diferença dos valores 
será feita diretamente na conta 
corrente ou conta poupança do 
proprietário do veículo.

Conforme a agência Bra-
sil, para realizar a solici-
tação, os proprietários de 
veículos deverão informar 
o CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) ou CNPJ (Cadastro 
de Pessoa Jurídica) do pro-

prietário; Renavam (Regis-
tro Nacional de Veículos 
Automotores) do veículo; 
valor pago; data em que o 
pagamento a mais foi reali-
zado; dados bancários (ban-
co, agência e conta corrente 
ou conta poupança do pro-
prietário); e-mail de contato 
e telefone de contato.

“Ao enviar a solicitação, 
o proprietário receberá um 
número de protocolo para o 
acompanhamento da resti-
tuição no mesmo site. Após 
o cadastro, a restituição será 
processada em até dois dias 
úteis, dependendo, apenas, 
da compensação bancária 
para a sua finalização”, in-
formou a seguradora.

Ela disse ainda que o site 

receberá somente os pedidos 
de restituição da diferença 
de valores pagos referentes 
ao Seguro Dpvat 2020. No 
caso de o proprietário ter 
pago o seguro de 2020 duas 
ou mais vezes, o pedido 
deverá ser feito acessando 
outra página. Já os proprie-
tários de frotas de veículos 
devem enviar e-mail.

A medida foi anunciada 
na semana passada pela Lí-
der, responsável pela gestão 
do seguro, após o presiden-
te do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ministro Dias 
Toffoli, ter voltado atrás e 
acolhido pedido do governo 
para extinguir sua própria li-
minar, reduzindo os valores 
do seguro obrigatório Dpvat.

Chamada Pública da TBG 
está prevista para julho
Foram recebidos 
47 formulários de 
15 solicitantes

O resultado da etapa pre-
liminar da Chamada Públi-
ca Incremental 2020 para o 
Gasoduto Bolívia Brasil da 
TBG (Gasbol), encerrada 
em 15 de janeiro, confirmou 
as expectativas promissoras 
do Novo Mercado de Gás. 
A chamada pública, que 
será conduzida pela Agência 
Nacional de Petróleo e Gás 
(ANP), está prevista para ju-

lho deste ano.
A ANP aprovou a retoma-

da do processo de chamada 
pública, autorizando a TBG 
a divulgar o resultado da 
Etapa de Proposta Garantida 
e seguir com os trâmites para 
assinatura dos contratos de 
serviço de transporte.

O gasoduto começa na 
localidade boliviana de Rio 
Grande, 40 quilômetros ao 
sul de Santa Cruz de la Sier-
ra, um povoado com apenas 
400 habitantes de origem 
indígena, e se estende por 
557 km até Porto Suarez, 
na fronteira com o Brasil. A 
TBG, que é uma sociedade 
anônima brasileira de ca-

pital fechado, tem seguinte 
composição acionária: 51% 
(Petrobras), 29% (BBPP 
Holdings Ltda), 12% (YPFB 
Transporte do Brasil Hol-
ding Ltda), e 8% (GTB-TBG 
Holdings S.À.R.L).

A empresa, regulada pela 
ANP, atua em toda a cadeia de 
valor da atividade de transpor-
te de gás natural. Está presente 
no principal eixo econômico 
do Brasil, através do gasoduto 
de transporte Bolívia-Brasil., 
entregando até 30 milhões de 
m³/dia de gás natural para as 
regiões centro-oeste, sudeste 
e sul do país, que representam 
mais de 50% do PIB nacional.

Hoje, o gás natural 

transportado pela TBG é 
entregue a sete distribui-
doras locais que, juntas, 
atendem 1.2 milhões de 
consumidores finais. A 
companhia também abas-
tece termelétricas e refi-
narias ao longo do traçado 
de seu gasoduto.

Na primeira etapa, ini-
ciada em 18 de dezembro 
de 2019, os carregadores 
interessados enviaram for-
mulários com solicitações 
não vinculantes para am-
pliação de pontos de entrada 
ou saída no atual Sistema 
de Transporte e/ou apresen-
taram demanda por novos 
pontos no Gasbol. 

Em novembro do ano pas-
sado, a Justiça de São Paulo 
condenou a Atlas Quantum - 
empresa financeira que ofe-
rece rentabilidade a partir de 
investimentos em criptomo-
edas - a devolver quase 20 
bitcoins a dois investidores.  
A empresa não transferiu 
os criptoativos e, por cau-
sa disso, deve ter que pa-
gar também uma multa de 
R$ 172 mil. A informação é 
do site Livecoins.

A sentença foi proferida 

pelo juiz Claudio Antonio 
Marquesi nestaa quinta-feira 
(16) e já está disponível no 
site do Tribunal de Justiça de 
São Paulo. “Proceda-se ao 
bloqueio da multa acumula-
da, conforme valor indicado 
pelo autor (R$ 172 mil)”, co-
municou o magistrado.

A decisão é de 1ª Instância e 
cabe recurso. A Atlas Quantum, 
conforme informado à equipe 
de reportagem do Livecoins em 
outras ocasiões, não comenta 
processos judiciais.

Um dos investidores tem 
10.52 bitcoins e o outro 
19.50 bitcoins na plataforma 
de negociação de criptomo-
edas da startup. Em outubro 
do ano passado, eles solicita-
ram resgate dos criptoativos, 
mas o pedido foi recusado. 
Por causa disso, eles entra-
ram com uma ação contra a 
Atlas Quantum na Justiça de 
São Paulo. O juiz, em no-
vembro, solicitou devolução 
dos bitcoins em até cinco 
dias úteis e estipulou multa 

de R$ 1.000 em caso de des-
cumprimento da medida.

Nesta sexta-feira a em-
presa mostrava em seu site a 
cotação do Bitcoin.  Para a 
compra a moeda estava cota-
da a R$ 4.500,00 e para ven-
da: R$ 1.718,87.De acordo 
com informações do site da 
Atlas Quantum, a empresa 
diz ter 25 mil clientes ativos. 
Está presente em 50 países. 
Possui US$ 100 milhões em 
recursos sob gestão e tem 
mais de 300 colaboradores. 

Novas exportações da Embraer, Marcopolo, Mercedes e Scania 
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) vai destinar 
mais de US$ 370 milhões 
em quatro grandes projetos 
através do programa BNDES 
Exim Pró-Embarque. Divul-
gados no final da tarde de sex-
ta-feira, os números se refe-
rem aos financiamentos para 
a American Airlines (US$ 
285 milhões), Marcopolo, 
Mercedes (até U$ 70 milhões 
voltados à exportação de 258 
ônibus para o Chile) e Scania 
(US$ 15 milhões). 

Os desembolsos se no 
Brasil, para as empresas 
exportadoras, pelo valor da 
moeda contratual (o dólar) 
convertido pelo câmbio do 
dia, informou o BNDES. O 
banco de fomento aprovou 
as quatro operações para ex-
portações de aviões, ônibus 
e caminhões em dezembro 
do ano passado. “Com es-
tes financiamentos, o banco 
contribui para a manutenção 
de 38 mil empregos no Bra-
sil”, disse o BNDES em co-
municado.

Somente a operação fir-
mada para exportação de 11 
aeronaves para a American 
Airlines, nos Estados Uni-
dos, preservará 18 mil em-
pregos de alta qualificação 
na Embraer. Outros 17 mil 
trabalhadores seguirão em 
seus postos graças ao apoio 
às montadoras Marcopolo e 
Mercedes, que exportarão 

258 ônibus para o Chile. E 
vale destacar que o financia-
mento à Scania para fabrica-
ção de ônibus e caminhões 
ao mercado peruano man-
terá em atividade três mil 
trabalhadores da unidade in-
dustrial de São Bernardo do 
Campo/SP.

De acordo com o comu-
nicado, um outro aspecto 
também levado em conta 
pelo BNDES é o fortaleci-
mento da indústria brasileira 
exportadora, gerando renda 
e emprego no país, além de 
aumentar sua competitivi-
dade em um contexto de 
acirramento da concorrência 
global. O financiamento à 
exportação de aviões para a 
American Airlines possibili-
ta a manutenção da liderança 
da Embraer no mercado nor-
te-americano de aeronaves 
regionais - que é um setor 
rentável, tecnológico e com 
emprego de mão de obra 
qualificada.

No caso da Scania, fo-
mentar a produção de ôni-
bus e caminhões aumenta 
a capacidade instalada da 
indústria e consolida a em-
presa brasileira no concor-
rido mercado peruano de 
carrocerias. Situação seme-
lhante fez com que o BN-
DES apoiasse a ampliação 
da presença da Marcopolo e 
da Mercedes no Sistema de 
Transporte Urbano da cidade 
de Santiago, no Chile, que já 

utiliza ônibus de fabricação 
brasileira.

Embraer 

O BNDES aprovou o fi-
nanciamento à exportação de 
11 aeronaves modelo E175, 
de fabricação da Embraer, 
para a American Airlines. O 
financiamento de até US$ 
285 milhões corresponde a 
85% do investimento total 
do projeto (US$ 335,3 mi-
lhões). “O empréstimo ajuda 
a manter a liderança dos avi-
ões produzidos no Brasil no 
mercado norte-americano de 
aeronaves regionais. Diante 
da competitividade interna-
cional – como Bombardier, 
Airbus e Mitsubishi - o in-
vestimento do BNDES se 
torna relevante para o con-
tínuo desenvolvimento e co-
mercialização das aeronaves 
Embraer”, destacou o comu-
nicado.

Sobre as operações de fi-
nanciamento à Marcopolo e 
à Mercedes do Brasil para a 
exportação de até 258 ônibus 
fabricados no Brasil, os veícu-
los serão destinados ao Siste-
ma de Transporte Urbano da 
cidade de Santiago, no Chile. 
As operações vão aumentar a 
capacidade instalada nas duas 
empresas, e o valor total dos 
financiamentos pode chegar a 
US$ 70,7 milhões.

A concessão de financia-
mento de até US$ 15 mi-

lhões à Scania Latin Ameri-
ca para exportação de ônibus 
completos e caminhões a di-
versos importadores no Peru 
tem o objetivo de aumentar 
a capacidade instalada da 
fábrica da empresa no ABC 
Paulista, o que significa três 
mil postos de 

Linha de financiamento

O programa BNDES 
Exim Pós-Embarque possui 
duas modalidades: Supplier 
Credit e Buyer Credit. Na 
modalidade Supplier Credit, 
o exportador concede ao im-
portador um financiamento 
por meio de carta de crédito 
ou títulos. Após a exportação 
do bem ou serviço, os títulos 
recebidos pelo exportador 
são cedidos ao BNDES, que 
realiza o desconto desses 
títulos, liberando ao expor-
tador (aqui mesmo no Bra-
sil) o valor à vista em reais 
e recebendo do importador a 
prazo, na moeda contratual.

Já na modalidade Buyer 
Credit, o exportador, após 
firmar contrato com o im-
portador para entrega futura 
de bens ou serviços, solicita 
financiamento do BNDES, 
que deverá firmar contrato 
com o importador. Somente 
após aprovação da operação, 
o bem ou serviço é entregue 
e os recursos são liberados 
para o exportador (também 
aqui no Brasil).
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JUÍZO DA 26a VARA CÍVEL COMARCA DA CAPITAL – RJ 
EDITAL DE 1a, 2a PRAÇA e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) 
dias, extraído do processo no 0029298-74.1996.8.19.0001,
proposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO WILLIAN TANURE 
(procuração ao Dr ARLINDO DAIBERT NETO, OAB/RJ 58938, às 
fls. 6) em face de OCTAVIO LUIZ DE ALMEIDA MELLO (revel
citado por edital e com Curador Especial), em que a Dra. ROSANA 
SIMEN RANGEL, Juiz de Direito da 26a Vara Cível da Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 
presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, de que no dia 05/02/2020, às 13:30 horas, no Átrio do 
Fórum da Capital na Rua Erasmo Braga, 115, hall dos elevadores, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20020-970, pelo Leiloeiro Público 
Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, será apregoado 
e vendido, em primeira Praça, a quem oferecer maior valor em 
relação à avaliação, ou, no dia 12/02/2020, no mesmo horário e 
local, pela maior oferta, desde que superior a 50% (cinquenta por 
cento) ao valor da avaliação, acerca do bem descrito neste edital, 
cuja penhora foi determinada às fls. 173. Termo de penhora às 
fls. 201. Intimação da penhora pela ré às fls. 211 e 215. O bem é 
descrito como APARTAMENTO 205 DO PRÉDIO SITUADO À RUA 
MARECHAL JOFRE, 67, GRAJAÚ, devidamente dimensionado 
e caracterizado no 10o Ofício de Registro de Imóveis, sob a 
matrícula no 10.250. Inscrição Municipal no 1.471.055-2 (IPTU). 
O imóvel tem 69 (sessenta e nove) metros de área edificada e 
tem direito a uma vaga de garagem no estacionamento do prédio. 
PRÉDIO: O prédio foi erguido há trinta e oito anos e é composto 
por oito pavimentos com seis apartamentos por andar, e mais 
uma cobertura, além de dois pisos de garagem, compostas por 
vagas cobertas. Tem dois elevadores, porteiro 24 horas, circuito 
de TV, playground, piscina, salão de festas, sauna, churrasqueira. 
O edifício é construído em concreto armado e alvenaria de tijolos, 
coberto por argamassa e pintura plástica, e a fachada é revestida 
por pastilhas. LOCALIZAÇÃO: Prédio situado em rua de boa 
localização, com todos os melhoramentos presentes na cidade 
tais como redes de água e esgoto, distribuição de energia elétrica, 
telefone, iluminação pública, e servida, nas proximidades, de 
transporte público(ônibus) e comércio em geral. METODOLOGIA 
AVALIATÓRIA: Esta avaliação foi feita de forma indireta, utilizando 
o método comparativo dos dados do mercado imobiliário da região. 
AVALIADO EM R$ 406.000,00 (QUATROCENTOS E SEIS MIL 
REAIS) em 30/08/19. DO RGI: Conforme Certidão do 10o Serviço 
Registral de Imóveis/RJ (fls. 489), o referido imóvel encontra-se 
matriculado em nome do executado conforme R-12 COMPRA 
e apresenta ainda os seguitnes destaques na matrícula: R- 13 
HIPOTECA em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil – PREVI; R-14 PENHORA por ordem da 5a Vara 
de Fazenda Pública (execução fiscal no I-0000001138/1995); R-15
PENHORA por ordem da 5a Vara de Fazenda Pública (execução 
fiscal no I-0000004179/1998); R-16 PENHORA por ordem da 12a 
Vara de Fazenda Pública nos autos no 2004.120.050036-9; R-17
PENHORA por ordem da 12a Vara de Fazenda Pública nos autos 
no 2007.001.128358-3; Cientes os interessados de que, no ato 
da arrematação, adjudicação ou remição, deverá ser efetivado o 
pagamento integral à vista do preço ofertado, acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão ao Leiloeiro de acordo com o parágrafo 
único, do art. 24, Decreto no 21.981/32 e custas de cartório de 
1% até o máximo permitido. Na hipótese de acordo ou remição, 
após a publicação do presente edital no site do sr. Leiloeiro ou em 
local para tanto destinado, o sr. Leiloeiro fará jus à íntegra de sua 
comissão, conforme art. 7o, §3o, Resolução 236/2016 do CNJ. Os 
interessados em adquirir o bem em prestações poderão protocolar 
petição com a proposta de que trata o art. 895, CPC até o horário 
designado para início do leilão. Os débitos oriundos da presente 
ação foram atualizados às fls. 611/621 pela última vez, no valor 
de R$ 621.698,71 e serão acrescidos dos eventuais acréscimos 
legais. Há débitos de IPTU conforme certidão (em anexo) no valor 
de R$ 3.314,16, mais os eventuais acréscimos legais. O site do 
FUNESBOM apresentava erro no ato da elaboração do presente 
edital, pelo que será informado pelo sr. Leiloeiro no ato do pregão. 
O imóvel será vendido livre e desembaraçado dos créditos de 
natureza “propter rem” (art. 130, parágrafo único, CTN e art. 908, 
§1o, CPC), os quais se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não 
consta recurso ou processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, 
CPC). Fica a parte executada intimada das Praças por intermédio 
deste edital, na pessoa de seu Advogado constituído nos autos 
(art. 889, I, CPC). E, para conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente Edital, que está afixado no Cartório. As 
certidões necessárias à prática do ato serão disponibilizadas 
aos interessados no momento da Praça. Rio de Janeiro, 27 de 
novembro de 2019, __. Eu, __, subscrevo. __Juiz de Direito. 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE
CNPJ 29.409.760/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 
Srs. CONDÔMINOS: Na qualidade de Síndico deste CONDOMÍNIO, sirvo-
me do presente para convocar V.Sas. a participarem da Assembleia Geral 
Ordinária - AGO, que será realizada no próximo dia 28 de janeiro de 
2020 às 15:00 horas, havendo quórum legal, no 2o andar, setor "D", 
Avenida Treze de Maio n° 23 - 2o andar, ou às 15:30h em segunda 
convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM: 1) Apreciação das contas 
referente ao exercício de 2019, com base no Parecer dos Conselhos 
Fiscal e Consultivo após examiná-las; 2) Previsão Orçamentária para 
o exercício de 2020, sem aumento no valor do Condomínio, mantendo
a previsão aprovada do ano de 2019; 3) Renovação do Seguro do
CONDOMÍNIO para o período de 2020/2021, atendendo parecer dos
conselhos, após exame das propostas apresentadas; 4) Eleição do
Síndico, Subsíndico, Conselhos Fiscal e Consultivo para o período de
01 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021; 5) Assuntos gerais.
Observações: É lícito ao CONDÔMINO se fazer representar na Assembleia 
ora convocada por Procurador, munido com Procuração específica, portando
documentação pessoal e original de identificação. Sendo a Procuração por
instrumento particular, deverá a assinatura estar com firma reconhecida.
Em conformidade com o art. 1335, inciso III do Código Civil Brasileiro -
CCB, os CONDÔMINOS que não estiverem quites com suas obrigações
condominiais não poderão votar nem serem votados nas deliberações da
Assembleia. As resoluções tomadas por maioria obrigam a todos, inclusive
os ausentes. Desta forma, espero contar com a estimada presença de
todos, subscrevendo-me. Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2020. ADRIANO
CAETANO LOPES - SÍNDICO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. – 
FEBRACOM – Federação das cooperativas de catadores de materiais re-
cicláveis, recuperação conservação ambiental, tratamento, manipulação 
de resíduos sólidos do estado do Rio de Janeiro ltda. registrada no CNPJ 
07.938.490/0001-10, convida seus associados para a Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada em sua sede na Rua Miguel Ângelo, 385 - Maria 
da Graça - Rio de Janeiro - RJ, no dia 31/01/2020, com primeira chamada 
às 09:00h, segunda chamada às 09:30h e terceira chamada às 10:00h.  
Pauta: Prestação de Contas 2019; Eleição Nova Diretoria; Eleição de Novo 
Conselho Fiscal e Suplente; Mudança de Endereço. Assuntos em Geral.

Boeing continua ‘patinando’ com 737 MAX 
Modelo terá  
que passar por 
novos ajustes

O jato 737 MAX, proibi-
do de voar há dez meses, de-
vido a dos acidentes ocorri-
dos, um em outubro de 2018 
e outro em março de 2019, 
terá que passar por novos 
ajustes.

A Boeing anunciou na 
sexta-feira que está traba-
lhando para resolver um 
novo problema de software 
descoberto há alguns dias 
durante uma revisão técnica 
da proposta de atualização 
dos sistemas do jato 737 
MAX.

“Estamos fazendo as 
atualizações necessárias”, 
afirmou a Boeing. Autori-
dades de aviação afirma-
ram que o problema é re-
lacionado a uma função de 
inicialização que verifica 
se alguns sensores de mo-

nitoramento têm sido carre-
gados corretamente. Con-
forme a Reuters, a agência 
norte-americana de aviação 
(FAA) não comentou o as-
sunto de imediato.

Paralisação

Em dezembro passado, 
após meses afirmando a vol-
ta do modelo 737 MAX este 
ano, a Boeing, finalmente, 
reconheceu que a aeronave, 
de sua fabricação, não vol-
taria operar até 2020, depois 
que o órgão regulador aéreo 
dos Estados Unidos pediu à 
empresa que fosse mais rea-
lista sobre a situação do mo-
delo. A aeronave está proibi-
da de decolar devido a dois 
acidentes que deixaram 346 
mortos.

Na ocasião, a Boeing 
publicou uma declara-
ção na qual indicou que 
trabalharia com a FAA 
para “cumprir seus re-
quisitos e prazos” e que 
garantiria um retorno 

seguro desse modelo 
para 2020. 

Pouco realista

A fabricante foi acusa-
da pelo órgão regulador 
de seguir “um calendário 
de retorno ao serviço (dos 
modelos 737 MAX) pouco 
realista considerando os re-
petidos atrasos por várias 
razões”. Além disso, algu-
mas posições públicas (da 
empresa) poderiam dar a 
impressão de querer obri-
gar a FAA a atuar mais ra-
pidamente.

Investigações reali-
zadas pelas autoridades 
de aviação na Indoné-
sia, onde um Boeing 737 
MAX da empresa aérea 
Lion Air caiu em 2018, 
assim como ocorreu com 
uma aeronave da Ethio-
pian Airlines, indicam 
um problema no sistema 
de estabilização MCAS 
do modelo.

Chinesa Xiamen Airlines planeja alugar aviões da Airbus
Para fazer frente à capa-

cidade insuficiente causada 
pela suspensão do Boeing 
737 MAX, a Xiamen Air-
lines planeja arrendar dez 
unidades do A321neo da 
Airbus. O valor líquido 
dos arrendadores poten-
ciais não deve ser inferior a 

US$ 50 milhões, informou a 
agência Xinhua.

A Xiamen - que é a pri-
meira companhia aérea pri-
vada da República Popular 
da China, fundada em 1984 - 
está atualmente convidando 
companhias de leasing para 
consultas e listou requisitos 

básicos para os arrendado-
res qualificados, incluindo 
a proposta e um relatório 
financeiro auditado para o 
ano mais recente, informou 
o site oficial.

A Xiamen Airlines está 
operando uma frota dos 
167 aviões Boeing. De 

acordo com um plano 
anterior, a companhia 
planejava introduzir 30 
Boeing 737 MAX8s e 10 
Boeing 737 MAX10s.

Em 2019, a Xiamen Air-
lines introduziu uma aero-
nave Boeing. Todavia, ela 
suspendeu dez Boeing 737 

MAXs a partir de março 
de 2019, após o acidente 
na Etiópia.

Representantes da Xia-
men Airlines foram con-
vidados a visitar a Airbus 
em outubro, mas nenhum 
pedido foi feito durante a 
visita, disse uma fonte da 

Xiamen Airlines. A trans-
portadora, fundada em 
1984 e sediada em Xia-
men, uma cidade costeira 
na Província de Fujian, 
sudeste da China. A em-
presa opera uma rede de 
quase 400 rotas aéreas do-
mésticas e internacionais.

A aeronave está proibida de decolar devido a dois acidentes que deixaram 346 mortos




