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VANESEm novembro cerca de 
64 milhões de pessoas 
estavam inadimplentes 
Dívidas com 
bancos e 
cartões lideram

O total de inadimplentes, pes-
soas com contas em atraso, ficou 
em 63,8 milhões em novembro de 
2019, ante 62,6 milhões registrados 
em igual mês de 2018. Os dados 
foram divulgados nesta terça-feira 
pela Serasa Experian. As dívidas 
com bancos e cartões, que perma-
neciam em aberto, eram a maioria, 
representando 28,1% do total, com 
variação positiva de 0,6 ponto per-
centual, ante novembro de 2018.

Em novembro de 2019, o núme-
ro de contas não pagas ou atrasa-
das chegou a 226,6 milhões, uma 

relação de 3,5 contas por CPF. Em 
novembro de 2018, o total era de 
234,4 milhões, o que representava 
3,7 contas por CPF. As dívidas ne-
gativadas podem gerar a inclusão 
do nome da pessoa inadimplente 
em listas mantidas por instituições 
de proteções de crédito, como Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC) 
e Serasa, o que impede a obtenção 
de empréstimos e financiamentos.

No Amazonas, mais da metade 
da população, 55,7%, não conse-
guiu deixar as contas em dia, em 
novembro de 2019. A condição 
de inadimplente também engloba-
va metade dos habitantes de Ro-
raima e 49,4% dos residentes do 
Amapá. Os estados que ostenta-
vam os três melhores índices eram 
Piauí (33,2%), Rio Grande do Sul 
(34,7%) e Santa Catarina (34,8%).

De acordo com o Serasa Expe-

rian, a quitação de contas de servi-
ços de telecomunicação, como de 
internet e telefone, foi o que mais 
colaborou para o resultado apura-
do. Esse setor fechou novembro de 
2019 com uma redução de 2,4 pon-
tos percentuais na taxa de inadim-
plência. No setor de serviços, cons-
tatou-se a mais alta variação, de 
0,8 ponto percentual. Nesse caso, 
as contas atrasadas respondiam por 
9,4% do total registrado em no-
vembro de 2019.

O economista do Serasa Ex-
perian Luiz Rabi disse que os nú-
meros sinalizam que as pessoas 
inadimplentes começaram a orga-
nizar seus débitos, aproveitando, 
principalmente, as últimas ações 
de feirão de renegociação. Para ele, 
mais pessoas deixarão essa condi-
ção, gradualmente, nos próximos 
meses.
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Abertura de compras públicas a
estrangeiros prejudica indústria do país 

Representando o governo bra-
sileiro no 50° Fórum Econômico 
em Davos, na Suíça, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, afirmou 
nesta terça-feira que o Brasil vai 
anunciar a adesão ao acordo inter-
nacional de compras governamen-
tais de forma a permitir um trata-
mento isonômico aos estrangeiros 
interessados em  participar de li-
citações e concorrências públicas 
no país. Na opinião de Guedes, a 
adesão ao acordo permitirá o Brasil 
receber maiores fluxos de investi-
mentos e se integrar às cadeias glo-
bais de negócios.

“É o acordo pelo qual nós agora 
passamos a admitir empresas de fora 
também para todas as compras que 
a gente fizer, um tratamento isonô-
mico. O Brasil está querendo entrar 
para primeira liga, primeira divisão 
de melhores práticas. E isso realmen-
te é um ataque frontal à corrupção”, 
afirmou a jornalistas, durante o even-
to que termina na quinta-feira.

Analistas como Denis Marac-
ci Gimenez, do Centro de Estudos 
Sindicais e de Economia do Tra-
balho (Cesit), da Unicamp, ava-
liam que a ideia de que as refor-
mas “modernizantes”, como a da 
Previdência, poderiam incentivar o 
crescimento, é uma ilusão. Segun-
do essas análises, não só um cresci-
mento de 2% a 2,5% não pode ser 
comemorado, após cinco anos de 
estagnação, como é impossível sair 
da paralisia sem uma ação coorde-
nada do Estado.

Para a ex-ministra do Planeja-
mento Miriam Belchior, a previsão 
de Guedes “é, no mínimo, para usar 
um adjetivo tranquilo, otimista”. 
“Nenhum dos indicadores que a 
gente tem aponta para isso.

“Mas estão falando em atrair em-
presas estrangeiras em licitações pú-
blicas. Ou seja, se não vamos com-
prar produtos no Brasil, por que as 
indústrias precisam produzir? Você 
vai contribuir ainda mais para um 
processo de desindustrialização da 
nossa economia, quando a gente de-
via estar fazendo o contrário.” A si-
tuação da indústria brasileira nunca 
foi tão grave, de acordo com diversos 
analistas, como o economista Marco 
Antonio Rocha, da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp).

O ministro da Economia do gover-
no Bolsonaro Paulo Guedes chegou 
ao Fórum Econômico Mundial de 
Davos de 2020 com um discurso sob 
encomenda. Está tudo afinado com o 
tom das oligarquias de Wall Street. A 
primeira repercussão do seu papel no 
encontro dos donos do dinheiro mun-
dial foi sobre a fala que atribuiu aos 
pobres a responsabilidade pela des-
truição do meio ambiente no Brasil. 
De acordo com sua tese, as pessoas 
pobres destroem o meio ambiente 
porque precisam comer. “Eles (os po-
bres) têm todas as preocupações que 
não são as preocupações das pessoas 
que já destruíram suas florestas”, teo-
rizou, valendo-se da velha técnica de 
jogar nas costas de outros culpas que 
não são suas.

Denúncia contra Greenwald 
é repudiada até pela ONU

PIB cresce 1% em 12 meses aponta 
dado divulgado pela FGV

O Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país) cresceu 0,8% 
no trimestre encerrado em novem-
bro de 2019 na comparação com o 
trimestre findo em agosto daquele 
ano. O dado é do Monitor do PIB, 
divulgado nesta terça-feira pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo a FGV, o PIB cresceu 
1,9% na comparação com o tri-
mestre encerrado em novembro de 
2018 e 1% na taxa acumulada em 

12 meses. Considerando-se apenas 
o mês de novembro, o PIB teve 
altas de 0,3% na comparação com 
outubro de 2019 e de 1,6% em rela-
ção a novembro de 2018.

Na comparação do trimestre en-
cerrado em novembro com o tri-
mestre findo em agosto de 2019, 
a alta de 0,8% foi influenciada por 
um crescimento no mesmo pata-
mar, de 0,8%, do setor de serviços. 
A indústria cresceu 0,5% e a agro-
pecuária, 0,3%.

Entidades de imprensa e de ju-
ristas, políticos e a Organização das 
Nações Unidas (ONU) reagiram à 
denúncia do Ministério Público 
Federal em Brasília (MPF), nesta 
terça-feira, ao jornalista Glenn Gre-
enwald, do site The Intercept Bra-
sil, e classificaram-na de um ataque 
à liberdade de imprensa. 

De acordo com o relator da ONU 
sobre liberdade de expressão, Da-
vid Kaye, serão cobradas explica-
ções do governo brasileiro a respei-
to da denúncia contra o jornalista. 
Em entrevista ao colunista do Uol, 
Jamil Chade, o relator afirmou ser 
“extremamente preocupante que 
isso possa fazer parte de um esfor-
ço para intimidá-lo para que pare 
de fazer jornalismo”, disse.

Em nota publicada, a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) repu-
diou a decisão do MPF. Diz a nota 
que a ABI “manifesta sua irrestrita 
solidariedade ao jornalista Glenn 
Greenwald diante da denúncia ab-
surda apresentada à justiça por um 
procurador do Ministério Público 
Federal”. Segundo a nota, a denún-
cia “representa um atentado à cons-
tituição brasileira, um desrespeito 
ao STF e à Polícia Federal, bem 
como uma tentativa grotesca de 
manipulação, para tentar condenar 
o jornalista”.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, em sua conta no Twitter,  
também prestou sua solidariedade 
ao jornalista, “vítima de mais um 
evidente abuso de autoridade con-
tra a liberdade de imprensa e a de-
mocracia”, escreveu.

Impeachment de 
Trump começa 
a ser julgado no 
Senado

O processo de impeachment con-
tra o presidente dos Estados Unidos 
(EUA), Donald Trump, começou a 
ser julgado nesta terça-feira no Se-
nado. Ele é acusado pelos democra-
tas de ter abusado dos privilégios 
do cargo de presidente, para pres-
sionar o presidente da Ucrânia, Vo-
lodymyr Zelenskiy, a investigar a 
família de Joe Biden, seu maior ri-
val entre os candidatos democratas 
às eleições presidenciais de 2020.

Trump teria retido US$ 400 mi-
lhões em verbas da área de Defesa, 
prometidos à Ucrânia, para obrigar 
Zelenskiy a investigar as atividades 
de Biden, quando era integrante do 
Conselho de Administração de uma 
empresa estatal de gás ucraniana,

Analistas consideram impossí-
vel que isso leve à destituição de 
Trump, já que o Partido Republi-
cano tem maioria no Senado norte-
americano. A defesa do presidente 
norte-americano apresenta seus ar-
gumentos a favor da absolvição. Os 
democratas, por sua vez, vão tentar 
aprovar a convocação de novas tes-
temunhas. Donald Trump está em 
Davos, na Suíça, onde participa do 
Fórum Econômico Mundial.

OBCV foi sancionado ilegal-
mente pelo Escritório de 
Controle de Ativos Estran-

geiros (OFAC). A licença emiti-
da pelo Departamento do Tesouro 
permite que oito organizações in-
ternacionais façam transações com 
o BCV. O Departamento do Te-
souro dos Estados Unidos (EUA) 
emitiu na terça-feira uma licença 
que permite que oito organizações 
internacionais façam transações 
com o Banco Central da Venezuela 
(BCV). Entre as organizações que 
podem realizar transações com a 
mais alta autoridade econômica da 
Venezuela, estão o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 
(BID) e algumas agências das Na-
ções Unidas (ONU).
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www.monitormercantil.com.br

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente

Brasília
Armazém de Comunicação
SCS – Ed. Denasa S/1301

Tel/Fax: 61-33213440
CEP: 70398-900

e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br

Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Administração/Redação/Ofi cinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280

Telefone: (21) 3849-6444

CONSELHO EDITORIAL

Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães

(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David

Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos 

(em memória)

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Administração/Redação/Comercial

Avenida São Gabriel, 149/902
Itaim - CEP 01435-001

Telefones: (11) 3165-6192
(11) 3165-6233  /  3165-6252

Fax: (11) 3168-6817
Correio eletrônico: monitor.interpress@

hipernetelecom.com.br

Correio eletrônico
Redação:

redacao@monitormercantil.com.br
Negócios e Empresas

empresas@monitormercantil.com.br
Monitor Financeiro:

monitorfi nanceiro@monitormercantil.com.br
Pautas:

pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:

cartas@monitormercantil.com.br
Publicidade:

publicidade@monitor.inf.br
Gráfi ca:

grafi ca@monitormercantil.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refl etem neces-

sariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Assinatura trimestral  ..............................................................R$  99,00
Assinatura semestral  ..............................................................R$  198,00
Assinatura anual  .....................................................................R$  396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$  1,50
Avulso (outros estados) ...........................................................R$  1,80
Carga tributária aproximada de 14%

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br

Filiado à

Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara 

CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888  - Fax: 55(61) 3204-0801

midiadistribuidora@grupomidia.com.br  /  www.grupomidia.com.br

No momento de turbu-
lência planejada que vive o 
Brasil de hoje, terceira déca-
da do século XXI, a vítima 
principal tem sido o Estado 
Nacional. Se nenhum outro 
motivo existisse para o en-
tendimento que esta situação 
é fruto de ação planejada, 
produzida e financiada pelo 
exterior, este desmonte do 
Estado bastaria para com-
provação.

Afinal quem, que não seja 
o estrangeiro ou um traidor 
da Pátria, agiria para destruir 
o instituto básico da repre-
sentação do povo e garanti-
dor de seu espaço, da própria 
identidade, ou seja, o Estado 
Nacional? Somos brasilei-
ros ou apátridas ou qualquer 
inominada colônia?

Não faremos retrospec-
tiva histórica. Vamos olhar 
para frente. Mas não é possí-
vel deixar de nos referir aos 
poucos instantes em que o 
projeto de Brasil tinha a cla-
reza e consciência do signifi-
cado do Estado Nacional. O 
mais longínquo ocorre quan-
do da própria independência 
política formal do Brasil, 
pelo talento e nacionalismo 
do Patriarca da Independên-
cia, o projeto de José Boni-
fácio de Andrada e Silva.

Um aspecto até hoje não 
resolvido, fundamental para 
Bonifácio, era a escravidão. 
E escravos eram os africanos, 
para aqui trazidos, e seus des-
cendentes, e também a popu-
lação originária, os índios, e, 
até mesmo, brancos pobres 
submetidos ao sistema de oli-
garquias locais.

“A sociedade civil tem 
por base primeira a justiça 
e por fim principal a felici-
dade dos homens; mas que 
justiça tem um homem para 
roubar a liberdade de outro 
homem, e o que é pior, dos 
filhos deste homem, e dos 
filhos destes filhos? Mas di-
rão talvez que favorecerdes 
a liberdade dos escravos será 

atacar a propriedade. Não 
vos iludais, senhores, a pro-
priedade foi sancionada para 
bem de todos, e qual é o bem 
que tira o escravo de perder 
todos seus direitos naturais 
e se tornar de pessoa a coi-
sa, na frase dos juriscon-
sultos? Não é pois o direito 
de propriedade que querem 
defender, é o direito da for-
ça, pois que o homem, não 
podendo ser coisa, não pode 
ser objeto de propriedade”. 
(José Bonifácio de Andrada 
e Silva, Representação à As-
sembleia Geral Constituinte 
e Legislativa do Império do 
Brasil sobre a Escravatura, 
in Projetos para o Brasil, 
organização de Miriam Do-
lhnikoff, Companhia das Le-
tras, SP, 1998).

“Mas a cobiça”, diz José 
Bonifácio, “não sente nem 
discorre como a razão e a hu-
manidade”. E, fruto dela, o 
país se fragmenta num falso 
federalismo que só sofrerá, 
já no alvorecer da repúbli-
ca, a crítica dos positivistas. 
Consequência desta imora-
lidade institucionalizada é a 
miséria. “A maior corrupção 
se acha onde a maior pobre-
za está ao lado da maior ri-
queza”.

Portanto, via com clareza 
nosso Patriarca que a escra-
vidão, fruto da cobiça, de-
sestruturava o Estado e pro-
duzia corrupção e violência. 
Males que ainda nos ator-
mentam, passados dois sécu-
los. Completaremos nossos 
200 anos de uma indepen-
dência inexistente, com o 
poder dominante buscan-
do destruir os poucos, nem 
mesmo aprofundados, avan-
ços obtidos neste período.

Bonifácio, no texto sobre 
a escravidão, faz uma obser-
vação: “Ler o sermão da 1ª 
Dominga da Quaresma, de 
Vieira”. Neste sermão, Pa-
dre Antônio Vieira trata das 
tentações. E pergunta se, en-
tregando a alma pelo mundo, 

faria um bom negócio. A res-
posta é contundente: “Quid 
prodest homini si mundum 
universum lucretur: animae 
vero suae detrimentum pa-
tiatur?” Em tradução livre: 
“Que proveito terá do mun-
do o homem cativo, escravo 
do demônio?”.

Foi e continua sendo a 
escravidão, que conduz à 
força da violência e à cor-
rupção legalizada, o grande 
mal brasileiro. São hoje es-
cravos não só pela raça ou 
pela miséria, mas pelos uber, 
pejotização, ausência dos di-
reitos trabalhistas, todos os 
brasileiros. Em breve, esta 
situação escravagista avan-
çará nos empregos públicos, 
terceirizados, e na substitui-
ção das Forças Armadas por 
milícias. É o projeto neolibe-
ral em vigor e resultante dos 
golpes aplicados pelas For-
ças Armadas, pelos interme-
diários dos capitais estran-
geiros, pelos que cederam à 
tentação da cobiça e das ide-
ologias colonizadoras.

E sempre com os recursos 
da espionagem, dos órgãos 
de inteligência estrangeiros: 
CIA, MI6, Mossad. E abun-
dância de recursos financei-
ros que sairão de nosso pró-
prio bolso e, novamente, nos 
remete ao sermão de Vieira: 
a Cristo, com fome, o diabo 
oferece pão. “Sem pão para 
a boca não pode viver”, e se 
cria a cultura do supérfluo, 
das vaidades, da venalidade 
pelo dinheiro e pelo poder. 
Mau começo para formação 
de um povo.

Como entendeu clara-
mente Bonifácio, trocou-se a 
nacionalidade de uma potên-
cia, que poderia ser a maior 
do mundo, o Brasil unido a 
Portugal, por um autoritaris-
mo provinciano, pela visão 
estreita e tacanha do despo-
tismo que vem da inseguran-
ça, da arrogância que camu-
fla o medo, do complexo de 
vira-lata, que submete corpo 
e alma.

Tratemos de outro arcaís-
mo: o federalismo brasileiro. 
Sylvio Romero, no prólogo 
da 1ª edição (18 e 19 de maio 
de 1888) da História da Li-
teratura Brasileira (H. Gar-
nier, Livreiro-Editor, 1902, 
2ª edição), escreve: “A ideia 
de federação assenta em dois 
falsos pressupostos: a crença 
errônea de nos convir o que 
convém aos anglo-america-
nos e a falsa teoria de supor 
que para lá nos levam as li-
ções da história”.

E o mesmo jurista e pen-
sador brasileiro, em A Inte-
gridade do Brasil (in Rea-
lidades e Ilusões no Brasil 
Parlamentarismo e Presiden-
cialismo e Outros Ensaios, 
Vozes e Governo do Estado 
de Sergipe, 1979), dispõe: 
“A fase da colônia no Brasil, 
aliás, tomada em seu con-
junto, (foi) muito mais bem 
orientada do que a do Im-
pério e incomparavelmente 
mais do que a do federalis-
mo atual”. Detalha: “Os co-
lonizadores desta porção da 
América estavam de posse, 
desde dois ou três séculos 
antes, da unidade da raça, 
de religião, de governo, de 
direito, de instituições”. En-
quanto “nos Estados Unidos 
a dispersão, o particularismo, 
o separatismo vinham já nos 
navios que transportavam os 
colonos, quase sempre, de 
credos religiosos diferentes, 
de tendências políticas anta-
gônicas”. E conecta, para a 
unidade do Estado e do di-
reito, “o catecismo do jesuíta 

e as Ordenações do Reino”.
Façamos pequena retros-

pectiva. A ideia unitária vi-
nha do insucesso privatista 
das capitanias hereditárias. 
Em 1548, Portugal cria, para 
toda a extensão da colônia, 
o Governador Geral, aqui 
chegando, no ano seguinte, 
Tomé de Sousa, com apro-
ximadamente mil pessoas, e 
o Regimento Régio de 17 de 
dezembro de 1548.

Até a junção de Portugal à 
Espanha (1580 a 1640), todo 
o espaço colonial era um úni-
co Estado do Brasil. E foi so-
mente em 1621 que Felipe III, 
da Espanha, resolveu criar o 
Estado do Maranhão. E, até a 
Independência, ora juntos, ora 
separados, Maranhão e Grão 
Pará se subordinariam direta-
mente a Lisboa.

Vê-se que a ideia federa-
tiva, como tantas cópias mal 
feitas, não está na formação 
do povo brasileiro. Do vício 
de se buscar modelos estran-
geiros, de se importar solu-
ções, fomos ficando cada 
vez mais tacanhos, menos 
criativos, mais medíocres a 
ponto de termos um presi-
dente de tão poucas letras e 
ideias, e eleito (!).

Mas, também notável, o 
que só se explica pelos ardo-
res políticos, Sylvio Romero 
combateu o positivismo casti-
lhista. Não que vejamos uma 
cópia melhor do que outra, 
mas a Revolução de 1930, 
herdeira de Castilhos, foi um 
dos melhores, senão o melhor 
momento, da criação do Esta-
do Nacional Brasileiro.

Em março de 1912, sob o 
título O Castilhismo no Rio 
Grande do Sul (in obra cita-
da), não poupou governantes 
e governados: “Almas semi-
bárbaras de egressos do re-
gime pastoril, envenenadas, 
além disso, pelas doutrinas 
e manhas ditatoriais de um 
meio positivismo grosseirís-
simo – essas da classe hoje 
dirigente no Rio Grande do 

Sul – não trepidam no ma-
nejo dos atos mais violentos 
na repressão daqueles que se 
desviam das normas do seu 
estreito politicar, e menos 
ainda em cobrir de insultos e 
baldões a quem quer que não 
diga amém a todas as suas 
tresloucadas pretensões”. 
Céus, parece que foi literal-
mente ontem.

A emancipação nacional e 
a libertação do povo brasilei-
ro dependem, assim, da edi-
ficação do Estado Nacional 
compatível com a grandeza 
territorial e populacional 
brasileira.

Em outros tempos, José 
Bonifácio, herdeiro do Ilu-
minismo do Marquês de 
Pombal, e Getúlio Vargas, 
herdeiro do positivismo 
castilhista gaúcho, lança-
ram-se à obra fundamental 
de edificação do Estado 
Nacional. Com Bonifácio, 
ganhamos a Independência 
formal, Exército, Marinha 
e evitamos a balcanização. 
Com Getúlio, ganhamos 
uma administração públi-
ca moderna, a soberania 
(hoje perdida) sobre nos-
sos recursos naturais, a 
Petrobras, os direitos traba-
lhistas e iniciamos um dos 
maiores processos de de-
senvolvimento econômico 
no século XX.

Ambos foram derrubados 
pelas oligarquias cipaias, 
mas nos legaram o que hoje 
o Brasil tem de melhor. Cabe 
a nós seguirmos a trilha dei-
xada por nossos grandes es-
tadistas para nos tornarmos 
o Brasil brasileiro que pode-
mos ser.

  Felipe Maruf Quintas
Doutorando na Universidade 

Federal Fluminense.

  Gustavo Galvão
Doutor em economia.

  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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Criptocontas 
possibilitam 
movimentação 
de recursos em 
qualquer lugar do 
mundo

Bonifácio e Vargas 
lançaram-se à 
obra fundamental 
de edificação do 
Estado Nacional

Refl exões sobre a criação do Estado Nacional: o arcaísmo brasileiro

Até quando vamos pagar mais do que o necessário para remeter dinheiro?
Não importa se a pessoa é 

da geração X, Y, Z, Millen-
nials ou qualquer outra de-
finição. Todos os que estão 
vivos pertencem agora aos 
anos 2020. E se é assim, é 
preciso viver de acordo com 
as condições atuais. Na vida 
financeira essa década que 
se inicia coloca à disposição 
muitas oportunidades dife-
rentes e incomparavelmente 
melhores do que as que exis-
tiam na virada para a década 
de 2010, por exemplo. Ape-
sar disso, muitos ainda resis-
tem ao aproveitamento desta 
evolução.

Fintechs e bancos digitais 
acenam com a possibilidade 
de isenção de taxas. Enquan-
to isso, os grandes bancos 
continuam estampando man-
chetes de jornais com seus 
balanços repletos de núme-
ros originados exatamente 
pelas taxas. Plataformas de 
investimentos modernas, do-
tadas de inteligência artifi-

cial e poderosos algoritmos, 
colocam nas mãos dos usuá-
rios as mais variadas opções 
de aplicações infinitamente 
mais rentáveis do que a ren-
da fixa, mas a campeã da 
preferência nacional ainda é 
a inabalável poupança.

No que se refere ao envio 
de dinheiro para o exterior o 
fenômeno se repete. Enquan-
to as startups financeiras 
dos mais variados modelos 
avançam na inovação tra-
zendo serviços de remessas 
de dinheiro para o exterior 
online com maior rapidez e 
preços menores, a escolha 
continua recaindo sobre as 
instituições financeiras tra-
dicionais, com seus custos 
bem mais elevados.

Segundo dados do Banco 
Central, em 2018, cerca de 
US$ 2 bilhões foram tran-
sacionados considerando 
operações de pessoas físicas 
para pessoas físicas do Bra-
sil para o exterior. Grande 

parte destas transações ocor-
reu de forma tradicional, via 
bancos.

Só para exemplificar, os 
bancos costumam adotar o 
código “Swift” para efetuar 
as transações interbancárias, 
o que no final das contas 
acarreta um acréscimo no 
custo desta operação. Ocorre 
que a aplicação deste código 
não é uma exigência legal 
dos órgãos reguladores. Ela 
é apenas um sistema adotado 

com o objetivo de padroni-
zar a forma como as transa-
ções são realizadas e assim 
facilitar a identificação deste 
tipo de movimentação ao re-
dor do mundo.

Usando tecnologias como 
blockchain e redes próprias, 
as fintechs têm consegui-
do eliminar o valor cobrado 
pelo “Swift” e só com esta 
atitude já conseguem ofertar 
um custo bem inferior aos 
seus clientes.

Mas a forma mais rápida e 
que envolve os menores cus-
tos para essa movimentação 
é por intermédio de cripto-
contas. Elas possibilitam a 
compra e venda de cripto-
moedas em qualquer lugar 
do mundo. Tudo com a segu-
rança garantida pela tecnolo-
gia blockchain do Ethereum, 
por exemplo, que permite re-
gistrar as transações entre as 
partes rapidamente de forma 
verificável e permanente.

O registro, seja de PF ou 

PJ, pode ser feito em qual-
quer país com documentos 
locais. Ao fazer a TED de 
seu banco em moeda local, 
o usuário deste serviço fica 
apto a adquirir criptomoedas 
como as stablecoins, consi-
deradas mais protegidas das 
flutuações deste ativo finan-
ceiro.

Neste caso, a primeira 
operação é a única que tem 
custos, que variam de 3% a 
4% do valor da aquisição. 
Com as criptomoedas, o usu-
ário pode fazer transferência 
para qualquer outra pessoa 
desde que ela também esteja 
cadastrada na mesma plata-
forma, sem qualquer custo 
adicional, independente-
mente do número de transa-
ções.

As criptomoedas atrela-
das ao dólar, por exemplo, 
também funcionam como 
proteção à oscilação da 
moeda americana. O acir-
ramento do conflito entre 

EUA e Irã levou a moeda 
a alcançar R$ 4,26 tornan-
do a tarefa de viajar para o 
exterior e pagar contas com 
a moeda americana mais 
custosa para uma transação 
que compare moedas de va-
lores diferentes. E isso não 
é restrito aos turistas, mas 
se aplica também a quem 
precisam enviar dinheiro 
para fora do país.

Se o início do ano é sem-
pre um período de reflexão, 
que sejam buscadas respos-
tas que expliquem por que o 
relacionamento do brasileiro 
com as finanças não está de 
acordo com as oportunida-
des oferecidas pela época 
atual? Neste sentido, uma 
das perguntas que não quer 
calar é: até quando se vai 
pagar mais do que o neces-
sário para enviar dinheiro ao 
exterior?

  Osman Velazquez
Co-CEO & CFO da GoMoney.
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PUBLIBANCA BRASIL S.A.
CNPJ 24.120.261/0001-03 - NIRE 3330031910-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 30 de Novembro de 2019

Data, hora e local: No dia 30 de novembro de 2019, às 14:00 horas, na 
sede da Publibanca Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Tenente José Jerônimo de 
Mesquita, nº 90, Lote nº 33, Bairro Taquara, CEP 22770-250. 2. Presença 
e Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando
a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de
Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente:
Daniel Mattos Simões. Secretária: Marina Pereira Melemendjian. 4. Ordem
do dia: Examinar, discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias
relativas à incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária, Publibanca
Publicidade Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Cristóvão Colombo, nº 
550, Sala 702-B, Bairro Funcionários, CEP 30140-150, devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº 09.477.131/0001-39, com seus atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE
31208063183 (“Incorporada”) (“Incorporação”): (a) Deliberar sobre a
aprovação do Protocolo de Incorporação e Justificação (“Protocolo de
Incorporação”), celebrado em 29 de novembro de 2019 pelas administrações 
da Companhia e da Incorporada, o qual passa a integrar este documento
como Anexo I; (b) ratificar a nomeação da RTF CONTABILIDADE S/S
LTDA., sociedade simples limitada, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Matias Olimpio, nº 145, registrada no 4º
Cartório de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica de
São Paulo, Estado de São Paulo, em 14/01/1991, sob número 217.109 e
alterações posteriores registradas no referido cartório, inscrita no CNPJ
sob nº 64.911.670/0001-42 e no Conselho Regional de Contabilidade de
São Paulo sob nº 2SP016012/O-3 (“Empresa Avaliadora”), responsável
para proceder à avaliação do acervo líquido contábil da Incorporada, que
procedeu à avaliação do patrimônio líquido da Incorporada, com respectiva 
elaboração do laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”), o qual integra o
Protocolo como seu Anexo I; (c) examinar e aprovar o Laudo de Avaliação; 
(d) aprovar a incorporação da Incorporada pela Companhia, com a
consequente extinção da Incorporada; e (e) autorizar os administradores
da Companhia a tomarem as medidas necessárias à completa
implementação da Incorporação. 5. Deliberações: Instalada a assembleia,
os acionistas presentes dispensaram a leitura do Protocolo de Incorporação, 
do Laudo de Avaliação da Incorporação e dos demais documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta assembleia geral, os
quais foram amplamente divulgados pela Companhia e são do
conhecimento dos acionistas e, após a análise e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, sem quaisquer ressalvas ou restrições,
decidiram, por unanimidade: (a) aprovar o Protocolo de Incorporação, em
sua íntegra e sem quaisquer ressalvas, elaborado com base nos artigos
224 e 225 da Lei das S.A. e firmado entre as administrações da Companhia 
e da Incorporada em 29 de novembro de 2019; (b) ratificar a nomeação da
Empresa Avaliadora como empresa responsável para proceder à avaliação
do acervo líquido contábil da Incorporada, e pela elaboração do respectivo
Laudo de Avaliação para o fim dos artigos 227 e 8º da Lei das S.A. e do
artigo 1.117 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada; 
(c) aprovar o Laudo de Avaliação, com data base de 31 de outubro de 2019, 
que avaliou o patrimônio líquido da Incorporada em R$ 6.783.799,46 (seis
milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais
e quarenta e seis centavos); e (d) em face das deliberações acima, aprovar
a Incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos e condições
do Protocolo de Incorporação e do Laudo de Avaliação. Como resultado, a
Companhia absorverá todos os ativos e passivos da Incorporada e
sucederá universalmente a Incorporada, que por sua vez será extinta,
tendo em vista a aprovação da incorporação em deliberação de sócios da
Incorporada realizada nesta data. Conforme previsto no Protocolo de
Incorporação, a Incorporação não implicará em modificação do capital
social da Companhia, visto que haverá mera substituição da participação
societária detida pela Companhia na Incorporada e cancelada pelos ativos
e passivos que integram o patrimônio líquido da Incorporada, que passarão 
a ser registrados de forma correspondente nos registros contábeis da
Companhia, sem alterar seu patrimônio líquido; e (e) autorizar os
administradores da Companhia a praticarem todos os atos complementares 
e/ou decorrentes da Incorporação ora aprovada, com amplos e gerais
poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou
comunicações que se fizerem necessários, de modo a implementar a
Incorporação ora aprovada. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião na forma 
de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. 
7. Assinaturas: Presidente: Daniel Mattos Simões. Secretária: Marina
Pereira Melemendjian. Acionistas presentes: Claudio da Cunha Pereira
Valadares; Eletromidia S.A., p. Diretor Presidente, Daniel Mattos Simões e
Diretora Financeira, Marina Pereira Melemendjian; Felipe Barbosa Branco; 
e Luciano Ferreira. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro
próprio. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2019. Mesa: Daniel Mattos
Simões - Presidente; Marina Pereira Melemendjian - Secretária. 
JUCERJA nº 00003832592 em 08/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger. -
Secretário Geral.

Estudantes pedem ao MPF 
auditoria nas notas do Enem 

A União Nacional dos 
Estudantes (UNE), a União 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes) e a As-
sociação Nacional dos Pós-
Graduandos (ANPG) proto-
colaram nesta terça-feira no 
Ministério Público Federal 
(MPF) um pedido para a re-
alização de uma auditoria nas 
notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

“Estamos acompanhando 
com atenção a confusão e a 
balbúrdia que o MEC causou 
nas provas do Enem”, afirmou 
Iago Montalvão, presidente da 
UNE, em vídeo publicado nas 
redes sociais. As entidades en-
traram com “pedido de ação 

civil pública por danos morais 
a todos os estudantes que fo-
ram constrangidos e prejudi-
cados por todos esses erros”.

No total, foram 5.974 can-
didatos prejudicados por uma 
falha no processo de impressão 
das provas e dos cartões-res-
posta, segundo o governo. No 
entanto, o Inep recebeu 172 mil 
e-mails relatando erros, e todas 
as 3,9 milhões de provas da 
última edição do Enem foram 
conferidas pelo instituto. O mi-
nistro da Educação,  Abraham 
Weintraub, admitiu que houve 
erros, mas minimizou chaman-
do apenas de “inconsistências” 
na correção dos gabaritos do 
exame.

Assine o Monitor Mercantil

Crianças de hoje terão  
saúde pior que os idosos

Estatísticas do Office for National Statistics, ONS (o 
IBGE britânico) mostram que os habitantes do Reino 
Unidos com 65 anos estão vendo sua expectativa de vida 
saudável aumentar: desde 2009, homens na Inglaterra e 
no País de Gales com 65 anos ganharam 31,5 semanas de 
vida e 33,5 semanas de vida saudável, respectivamente. 
Mulheres da mesma idade ganharam 17,4 semanas de 
vida e 23,3 semanas de vida saudável no mesmo período.

Mas, se por um lado os dados constatam que os 
mais velhos estão vivendo melhor, por outro as es-
tatísticas revelaram que as crianças nascidas hoje 
provavelmente gastarão uma proporção maior de suas 
vidas com problemas de saúde do que seus avós. Além 
disso, os acréscimos na expectativa de vida serão sub-
stancialmente menores do que os que obtiveram os 
nascidos alguns anos antes, na primeira década do sé-
culo XXI.

Pode não ser uma explicação, mas um dado levantado 
em 2018 pelo FMI merece ser lembrado: nos anos que 
antecederam a crise mundial, a pobreza relativa dos jo-
vens (entre 18 e 24 anos) e idosos (aqueles com mais de 
de 65) era semelhante. Com a crise, houve um aumento 
significativo no risco de pobreza relativa para os jovens, 
que sofrem mais com o desemprego.

Balbúrdia máxima
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) voltou a 

pedir à Receita Federal do Brasil providências que resol-
vam os problemas de instabilidade no sistema da insti-
tuição, especialmente ao Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC). Na tarde da última quarta-feira, a Receita tinha 
informado que a situação seria normalizada até as 20h do 
mesmo dia; no entanto, segundo o Conselho, as incon-
sistências continuam.

Desde 10 de janeiro, contadores relatam lentidão e 
indisponibilidade de atividades, principalmente em 
ações como a pesquisa da situação fiscal das empresas 
e pessoas físicas; o acesso à caixa postal; a retirada de 
certidões de regularidade fiscal das empresas; e a im-
possibilidade de confirmação de pagamentos por meio 
de DAS.

Na quinta-feira, o Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro) informou que a previsão é que os ser-
viços sejam restabelecidos gradativamente até este do-
mingo. O CFC alerta que a situação é caótica, conside-
rando que as empresas têm até o dia 31 para solicitar 
enquadramento no regime tributário do Simples Nacio-
nal. Por isso, a entidade o Conselho solicita mais prazo 
para o Simples, caso a instabilidade persista.

Em dezembro, o CFC reclamara sobre problemas nos 
sistemas da Caixa Econômica Federal. Dificuldades no 
ambiente Conectividade ICP foram denunciadas por pro-
fissionais da contabilidade. O sistema chegou a ficar fora 
do ar durante todo um dia.

Ambos os casos entram para a lista de efeitos concre-
tos da política de Estado mínimo.

Terra arrasada
Roberto Alvim não é um acidente de percurso. 

Usando a mesma tática de Viktor Orbán na Hungria, 
Bolsonaro coloca os menos capacitados para ter certe-
za de que Cultura, Educação e Direitos Humanos não 
sobrevivam.

Rápidas
Começa nesta segunda o Tap In Rio, sob direção 

dos sapateadores Adriana Salomão e Steven Harper. O 
evento reúne artistas de todo Brasil e do exterior, até dia 
25. Mais em tapinrio.com.br *** Todos os dias, ruas e 
praças do Porto Maravilha passam por limpeza pesa-
da com água de reuso oriunda das cisternas dos túneis 
Marcello Alencar e Rio 450, na cidade do Rio de Ja-
neiro *** A Tarde Dançante do Carioca Shopping volta 
dia 27, das 15h às 19h *** A Marinha do Brasil abrirá, 
na segunda quinzena de fevereiro, processo seletivo 
para o Serviço Militar Voluntário (SMV) para oficial 
superior temporário nas áreas de Ciência e Tecnologia, 
Medicina e Magistério. Serão 34 vagas para atuação 
no Rio de Janeiro, para ambos os sexos. Informações: 
sspm.ingresso@marinha.mil.br *** A banda Layout 80 
fará show no Caxias Shopping dia 24 com um Tribu-
to Legião Urbana, às 19h30 ***  O Passeio Shopping 
apresenta a Tarde Dançante com Helô Reis, dia 25, das 
17h às 20h ***O Hospital São Lucas, em Copacabana, 
é o primeiro no Rio de Janeiro e o terceiro no Brasil a 
receber a Certificação de Serviços de Enfermagem da 
IQG. O selo é um reconhecimento de que a equipe de 
enfermagem do hospital é uma das mais eficazes e se-
guras do país *** A coluna aproveita o feriado no Rio, 
nesta segunda-feira, e dá um descanso de uma semana 
aos pacientes leitores.

Presença de bancos, seguradoras e  
fundos de pensão em Davos é criticada
Para Greenpeace, 
esses segmentos 
financiam o 
aquecimento 
global 

Bancos, seguradoras e 
fundos de pensão estão re-
presentados no 50° Fórum 
Econômico Mundial que 
acontece até quinta-feira em 
Davos, na Suíça. De acordo 
com o Greenpeace, os três 
segmentos continuam finan-
ciando maciçamente as ener-
gias fósseis, que contribuem 
amplamente para o aqueci-
mento global, o que aumenta 
o risco de uma nova crise fi-
nanceira mundial. 

O Greenpeace disse nesta 

terça-feira que dez bancos 
geralmente presentes em 
Davos financiaram entre 
2015 e 2018 o setor de ener-
gias fósseis - carvão e pe-
tróleo sobretudo - com US$ 
1 trilhão: JP Morgan Cha-
se, Citi, Bank of America, 
RBC Royal Bank, Barclays, 
Mitsubishi UFG, TD Bank, 
Scotiabank, Mizuho e Mor-
gan Stanley.

Esta quantia equivale em 
termos gerais à capitaliza-
ção em bolsa de uma gigante 
como Apple ou ao risco fi-
nanceiro vinculado aos im-
pactos climáticos que pesam 
em 215 das maiores empre-
sas mundiais nos próximos 
cinco anos, segundo o infor-
me, baseado em documentos 
públicos.

Além disso, três fundos 
de pensão presentes em Da-
vos no ano passado - o dos 
professores da província ca-

nadense de Ontário, o Cana-
da Pension Plan Investment 
Board e o PensionDanmark 
- possuem US$ 26 bilhões 
em companhias petrolei-
ras como Shell, Chevron 
e Exxon e em bancos que 
financiam a exploração de 
energias fósseis.

No informe intitulado “É 
o setor financeiro, estúpido” 
(parafraseado o slogan “É a 
economia, estúpido!”, con-
siderado chave na vitória de 
Bill Clinton nas presiden-
ciais de 1992), o Greenpeace 
denuncia também o apoio de 
grandes seguradoras a proje-
tos de energias fósseis, que 
não poderiam ser realizados 
sem sua garantia, como AIG, 
Prudential, Sompo, Tokio 
Marine e Lloyds.

Segundo o Greenpeace, 
estas empresas se compor-
tam da mesma forma que 
antes da crise de 2007/2008, 

vinculada sobretudo às hipo-
tecas subprime, quando “os 
atores financeiros buscado-
res de benefícios a curto pra-
zo (...) ignoraram os riscos”.

Estes atores são “uns hi-
pócritas porque afirmam que 
quem quer salvar o planeta 
ao mesmo tempo que o des-
troem por um lucro a curto 
prazo”, denunciou a direto-
ra do Greenpeace, Jennifer 
Morgan, exortando as “en-
tidades reguladoras a fazer 
seu trabalho antes que seja 
tarde demais”.

Conforme a AFP, o Fórum 
Econômico Mundial tenta 
apagar a imagem de “clube 
dos ricos”, convidando ati-
vistas como a jovem sueca 
Greta Thunberg, lembrou a 
ONG ao publicar seu infor-
me, que detalha este tipo de 
investimentos desde o Acor-
do de Paris de 2015 contra o 
aquecimento global.

Nova Previdência: 64%  
pensam em complementar 
aposentadoria

Levantamento feito em 
todas as capitais pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mos-
tra que a melhora da saúde 
pública (39%) e o combate 
ao desemprego (39%) fo-
ram apontados pelos con-
sumidores brasileiros como 
os principais problemas 
a serem enfrentados este 
ano para a retomada do 
crescimento econômico. O 
ranking de temas que mere-
cem a atenção em 2020 é se-
guido por investimentos em 
educação (38%), combate à 
corrupção (25%), combate 
à violência (20%) e contro-
le da inflação (18%), além 
da diminuição de impostos 
(18%).

Avanços

As áreas que mais devem 
registrar avanços neste ano, 
segundo a percepção dos 
entrevistados, são a criação 
de vagas de emprego (42% 
acreditam que irá aumen-
tar), o combate à inflação 
(35% acreditam que ela irá 
reduzir) e a diminuição da 
inadimplência (32% acredi-
tam que irá reduzir). 

Por outro lado, os con-
sumidores avaliam que al-
gumas áreas não devem 
evoluir, como a melhora 
da renda e salário, que para 
43% seguirão estagnados, e 
os investimentos em saúde, 
que para 42% não irão se 
alterar.

2020

Embora a retomada do 
ambiente econômico ainda 
aconteça em ritmo gradual, 
os brasileiros estão, em al-
gum grau, otimistas com o 
cenário para 2020. De acor-
do com a pesquisam, 45% 
dos entrevistados têm a per-
cepção de que a economia 
vem se recuperando, embora 
37% avaliam que essa reto-
mada acontece de forma len-
ta e apenas 8% de maneira 
acelerada. Já 31% não per-
cebem sinais de crescimento 
e 17% acham que a situação 

está piorando. Outros 7% 
não sabem avaliar.

Comércio e serviços

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro Junior, o que se espera 
é que os setores de comércio 
e serviços voltem a empregar, 
fazendo o dinheiro circular 
novamente. “Alguns avan-
ços foram percebidos durante 
o primeiro ano da gestão do 
novo governo, como a re-
forma da Previdência, mas 
há muitos desafios a serem 
enfrentados, principalmente 
diante do alto índice de de-
semprego no país”, afirma.

Na avaliação dos entre-
vistados, a aprovação das 
reformas estruturais deve 
melhorar o ambiente econô-
mico do país. Para 66% dos 
brasileiros, a reforma tribu-
tária, que prevê a reestrutu-
ração do sistema de cobran-
ça dos impostos no Brasil, é 
necessária. Também é con-
siderada necessária a refor-
ma administrativa (58%), 
que contempla a revisão de 
salários do funcionalismo 
público e o fim da estabili-
dade. 

Outra medida considera-
da importante pelos entre-
vistados é a chamada PEC 
emergencial (57%), que 
propõe a criação mecanis-
mos de redução dos gastos 
públicos quando saírem do 
controle.

Para a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, a maioria dos bra-
sileiros sente que a arreca-
dação de impostos não se 
reflete de maneira justa em 
benefícios sociais, assim 
como os próprios empre-
sários. “A carga tributária 
avançou muito nas últimas 
décadas e a sensação é de 
que não há retorno em ser-
viços públicos de qualidade. 
Não bastasse o peso da car-
ga, as empresas enfrentam 
uma burocracia enorme para 
ficar em dia com o fisco, o 
que afugenta investimentos 
e prejudica a competitivida-
de na indústria, nos serviços 
e nos demais setores produ-
tivos”, pondera Marcela.
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Geosmina, nitrosamina  
& Regina

As nossas vidas podem depender da forma como nos 
relacionamos com palavras que subitamente se tornaram 
familiares. Dietilenoglicol, por exemplo, é a substância 
misteriosamente encontrada em alguns lotes de bebidas da 
cervejaria Backer, em Minas Gerais, que combinada com 
a monoetilenoglicol, até o fechamento desta edição, tinha 
matado quatro e mantinha outros vinte e tantos internados.

A maca no corredor faz escola
A repercussão do caso da cerveja mineira na imprensa, 

possivelmente, foi causa de não ter sido vista nenhuma das 
vítimas precariamente deixada em corredores de hospitais. 
O recurso de fazer da maca um leito pode ter sido a gam-
biarra engendrada pelo dublê de pastor, engenheiro e pre-
feito da cidade do Rio de Janeiro que, em vez de construir 
escolas, com instalações dignas para quem precisa e onde 
precisa, optou, depois de três anos de exercício de mandato, 
por fazer um puxadinho em escolas já existentes, de prefe-
rência Cieps, pouco se importando com danos que esta prá-
tica pode acarretar. Anotem aí: rivalidades entre gangues de 
diferentes comunidades, reunidas no mesmo espaço, vão 
fazer a violência explodir nas escolas-puxadinho.

A multinacional brasileira do tráfico
A multinacional brasileira do tráfico de drogas, conheci-

da pela sigla PCC, libertou nesta semana de uma prisão em 
Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã (Mato 
Grosso do Sul) 75 (isto mesmo, 75!) colaboradores. Será 
que a Cedae (Cia. Estadual de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro), que popularizou a geosmina (enzima acusada de 
causar tonalidade e cheiro de cocô na água recentemente 
servida no estado) tem o que aprender com a já citada facção 
do crime? Refiro-me apenas às técnicas de gestão...

Como ninguém vai preso mesmo, nem se exonera da 
boquinha, faça o que fizer, na Vale, como na Cedae, lem-
bramo-nos de que nesta semana faz um ano da tragédia de 
Brumadinho. O tempo passa rápido. E a lama, como a vida, 
também.

Brumadinho: 1 ano do crime ambiental
Há um ano do desastre do rompimento da barragem da 

Vale (25 de janeiro de 2019), são contabilizados 259 mor-
tos, 11 “pessoas sem contato” (conforme a página da em-
presa) e ninguém preso.

Economia Sexcida
Na Suíça, entre um chocolate e outro, de 21 a 24 de janei-

ro, ocorre mais uma edição do Fórum Econômico Mundial 
(WEF, na sigla em inglês, uma espécie de Rock in Rio do ca-
pital). Já fizeram de tudo, até mesmo a ousada proibição do 
uso de gravata pelos participantes, mas ainda não consegui-
ram ressuscitar o cadáver capitalista. Nesta edição do WEF, 
vão tratar da principal causa mortis: excesso de desigualda-
de (que também se conhece como concentração de renda e 
riqueza, ou como iniquidade, ou ainda como injustiça). O 
relatório traz informações preocupantes: assina o atestado a 
ONG inglesa Oxfam que, como tem acontecido a cada WEF 
(este é o 50º), oferece um relatório no início dos trabalhos 
sobre o tema da ocasião.

Em 2018, apenas 2.153 homens (bilionários mais ricos do 
mundo) detinham renda equivalente aos 60% mais pobres. 
“Este enorme abismo é consequência de um sistema eco-
nômico falido e sexista, em que importa mais a riqueza de 
uma elite privilegiada, em sua maioria, homens”, segundo o 
relatório da Oxfam. Capturadas pelo sistema econômico nas 
atividades de menor ou nenhuma remuneração, como são 
as atividades de cuidadoras, dos serviços domésticos, entre 
outras, as mulheres com mais de 15 anos são responsáveis 
por gerar uma economia submersa da ordem de US$ 10,8 
trilhões a cada ano. A isto, o relatório da Oxfam denomina 
Economia Sexista, conceito que em alguns pontos aproxi-
ma-se do conceito da Economia do Amor, criado pela futu-
rista Hazel Henderson (Bristol- England - 27 março 1933). 
Na verdade, é uma Economia Sexcida.

Os números da injustiça são alarmantes. Desde o ano 
2000, a riqueza detida pelos bilionários cresceu 16,5%, ao 
ano, enquanto metade dos habitantes da Terra vive com me-
nos do que US$ 5,5 por dia. A riqueza acumulada pelo 1% 
mais rico do planeta equivale ao dobro da riqueza acumu-
lada por 92% da população menos rica. Entre os antídotos 
para corrigir a injustiça, o relatório da Oxfam relaciona: a 
instituição de sistemas tributários progressivos em relação à 
renda e à riqueza; e legislar em favor de quem cuida.

Brasil, vela que se apaga...
...a cada dia no cenário internacional, não se fez presente 

na pessoa do seu presidente. Enfim, uma decisão sensata, 
considerando o vexame de 2019, em que o presidente se viu 
intimidado ante a presença de outros chefes de Estado e de 
governo e abreviou a sua fala para míseros seis minutos e 
meio, além do constrangimento de ter que recorrer à “cola” 
do ministro posto Ipiranga, para responder qualquer coisa 
que não seja fazer o gesto de “arminha”, e de cercar o pre-
sidente dos EUA nos corredores, para receber dele um in-
significante afago. Melhor mesmo ficar por aqui, fazendo a 
supervisão do estágio da Regina, na Secretaria da Cultura.

Este 50º WEF traz uma pauta inédita, que é a ênfase na 
questão da sustentabilidade. O chefe da delegação brasileira 
(posto Ipiranga), na primeira rodada de que participou, ten-
tou tirar a poeira da posição do governo militar brasileiro 
na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo, Suécia (1972).

Estocolmo foi a primeira reunião de cúpula organizada 
pela (ONU), para tratar de questões ambientais de forma 
abrangente. Nela, a delegação brasileira, chefiada pelo então 
presidente do BNH, Rubens Vaz da Costa, apresentou a tese 
de que haveria uma “poluição” (conceito que centralizava as 
preocupações ambientais da época) causada pelos ricos e ou-
tra poluição causada pelos pobres. Depois da fala nostálgi-
ca, o posto Ipiranga montou a sua banquinha (não confundir 
com Banco de Investimentos Bozano) de camelotagem (é por 
aqui! Na minha mão o Brasil é mais barato!)

PUBLIBANCA BRASIL S.A.
CNPJ 24.120.261/0001-03 - NIRE 3330031910-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 30 de Novembro de 2019

Data, hora e local: No dia 30 de novembro de 2019, às 15 horas, na sede 
da Publibanca Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Tenente José Jerônimo de 
Mesquita, nº 90, Lote nº 33, Bairro Taquara, CEP 22770-250. 2. Presença 
e Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), tendo em vista o comparecimento dos acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Daniel Mattos Simões. Secretária: Marina Pereira
Melemendjian. 4. Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar a respeito
das seguintes matérias relativas à incorporação, pela Companhia, de sua
subsidiária, Multiplique Promoção e Publicidade Ltda., sociedade
empresária limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Avenida Cristóvão Colombo, nº 550, Sala 702-A, Bairro
Funcionários, CEP 30140-150, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
08.381.746/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31207662920
(“Incorporada”) (“Incorporação”): (a) Deliberar sobre a aprovação do
Protocolo de Incorporação e Justificação (“Protocolo de Incorporação”),
celebrado em 29 de novembro de 2019 pelas administrações da Companhia 
e da Incorporada, o qual passa a integrar este documento como Anexo I;
(b) ratificar a nomeação da RTF CONTABILIDADE S/S LTDA., sociedade
simples limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Matias Olimpio, nº 145, registrada no 4º Cartório de Registro de
Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, Estado de
São Paulo, em 14/01/1991, sob número 217.109 e alterações posteriores
registradas no referido cartório, inscrita no CNPJ sob nº 64.911.670/0001-42 
e no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob nº
2SP016012/O-3 (“Empresa Avaliadora”), responsável para proceder à
avaliação do acervo líquido contábil da Incorporada, que procedeu à
avaliação do patrimônio líquido da Incorporada, com respectiva elaboração 
do laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”), o qual integra o Protocolo
como seu Anexo I; (c) examinar e aprovar o Laudo de Avaliação; (d) aprovar 
a incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente
extinção da Incorporada; e (e) autorizar os administradores da Companhia
a tomarem as medidas necessárias à completa implementação da
Incorporação. 5. Deliberações: Instalada a assembleia, os acionistas
presentes dispensaram a leitura do Protocolo de Incorporação, do Laudo
de Avaliação da Incorporação e dos demais documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas nesta assembleia geral, os quais foram
amplamente divulgados pela Companhia e são do conhecimento dos
acionistas e, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram, por unanimidade: 
(a) aprovar o Protocolo de Incorporação, em sua íntegra e sem quaisquer
ressalvas, elaborado com base nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e
firmado entre as administrações da Companhia e da Incorporada em 29 de 
novembro de 2019; (b) ratificar a nomeação da Empresa Avaliadora como
empresa responsável para proceder à avaliação do acervo líquido contábil
da Incorporada, e pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação para
o fim dos artigos 227 e 8º da Lei das S.A. e do artigo 1.117 da Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada; (c) aprovar o Laudo de
Avaliação, com data base de 31 de outubro de 2019, que avaliou o
patrimônio líquido da Incorporada em R$ 65.299,34 (sessenta e cinco mil,
duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos); e (d) em face
das deliberações acima, aprovar a Incorporação da Incorporada pela
Companhia, nos termos e condições do Protocolo de Incorporação e do
Laudo de Avaliação. Como resultado, a Companhia absorverá todos os
ativos e passivos da Incorporada e sucederá universalmente a Incorporada, 
que por sua vez será extinta, tendo em vista a aprovação da incorporação
em deliberação de sócios da Incorporada realizada nesta data. Conforme
previsto no Protocolo de Incorporação, a Incorporação não implicará em
modificação do capital social da Companhia, visto que haverá mera
substituição da participação societária detida pela Companhia na
Incorporada e cancelada pelos ativos e passivos que integram o patrimônio 
líquido da Incorporada, que passarão a ser registrados de forma
correspondente nos registros contábeis da Companhia, sem alterar seu
patrimônio líquido; e (e) autorizar os administradores da Companhia a
praticarem todos os atos complementares e/ou decorrentes da Incorporação 
ora aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os
registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem
necessários, de modo a implementar a Incorporação ora aprovada.
6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
se a ata a que se refere esta reunião na forma de sumário, que foi lida e
aprovada pela unanimidade dos presentes. 7. Assinaturas: Presidente:
Daniel Mattos Simões. Secretária: Marina Pereira Melemendjian. Acionistas 
presentes: Claudio da Cunha Pereira Valadares; Eletromidia S.A., p. Diretor
Presidente, Daniel Mattos Simões e Diretora Financeira, Marina Pereira
Melemendjian; Felipe Barbosa Branco; e Luciano Ferreira. A presente ata é
cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de
novembro de 2019. Mesa: Daniel Mattos Simões - Presidente; Marina
Pereira Melemendjian - Secretária. JUCERJA nº 00003832463 em
08/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO
O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO, entidade 
sindical representante da categoria enfermeiro, convoca para Assembleia 
Geral Extraordinária  os Enfermeiros contratados pelas OS - Organizações 
Sociais com contrato com a Prefeitura do RJ, CIEDs e Rio Saúde, a ser 
realizada no dia 24/01/2020, sexta feira, no auditório do SINMED/RJ, sito 
à Avenida Churchill, 97  – Castelo – RJ, às 17:00 horas em primeira con-
vocação e às 17:30 horas em segunda convocação, para deliberar sobre 
a seguinte pauta: Atraso Salarial/Benefícios, Contratação pela Rio Saúde, 
Definição de Greve/Paralisação,  Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020. 

Mônica Carris Armada - Presidente

Supermercados: inflação no 
setor fecha o ano em 5,7% 

A Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) cal-
culou os itens que mais ti-
veram variação de preço no 
ano passado. Os números, de 
acordo com o Índice de Pre-
ços dos Supermercados (IPS), 
destacaram a proteína animal, 
o feijão e o chuchu com as 
maiores altas; já diversos FLV 
e categorias de biscoitos lide-
raram os itens que mais regis-
tram queda.

No ano, as carnes bovinas 
tiveram acúmulo de 30,15%, 
porém, o maior aumento veio 
na proteína suína, que fechou 
o ano em 31,43% de inflação. 
Em dezembro, a fraldinha re-
gistrou aumento de 27%, se-
guida da costela, com 24%, e 
lagarto, com 19%. Em dezem-
bro, as carnes bovinas subiram 
15,66% e os suínos subiram 
14,97% - maior crescimento 
mensal na década para ambos.

Na sequência das proteí-
nas, estão as aves, com au-
mento de 21,48%, ovos, com 
16,15%, e pescados, 2,52%. 
“Para janeiro, o cenário é oti-
mista. A expectativa da APAS 
para a proteína bovina é de 
queda entre 8% e 10% devido 
à queda no valor da arroba do 

boi e das exportações para a 
China”, explica o economista 
Thiago Berka.

Os produtos industriali-
zados tiveram, em 2019, um 
aumento de 2,20%, puxados 
pela alta do adoçante e de pro-
dutos derivados de carne. As 
bebidas tiveram um aumento 
de 1,75%; artigos de limpeza, 
2,47%, e artigos de higiene e 
beleza, 4,60%.

Em 2019, os legumes re-
gistraram queda de 16%, pu-
xados pelo tomate, que de-
flacionou 31%, cenoura, com 
24%, e a mandioca, com 15%. 
No mês de dezembro, o limão 
registrou queda de 48,26%. 
Um dos destaques foi o café 
que, devido à ótima safra de 
2019, fechou em quase 7% de 
deflação. Outro destaque para 
dos preços em queda foram 
os biscoitos: tanto os de leite 
(-10,48%), quanto os rechea-
dos (-10,12%) tiveram redu-
ções expressivas em 2019.

Em dezembro, o setor de 
supermercados teve inflação 
de 2,41% - maior alta des-
de junho de 2018. Por fim, 
em 2019 o acumulado foi de 
5,7%, acima do teto projetado 
de 4% para o ano.

Aneel homologou  
parte do leilão da A-6

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
decidiu homologar parcial-
mente o resultado do Leilão 
A-6 de 2019. O certame é 
destinado à contratação de 
novos empreendimentos de 
geração de energia a partir de 
fontes diversas, como hidre-
létrica, eólica, solar fotovol-
taica e termelétrica (a partir 
de biomassa, de gás natural e 
de carvão mineral nacional). 
O início do suprimento de 
energia está previsto para 1º 
de janeiro de 2025.

A agência comunicou nes-
ta terça-feira que dos 91 em-
preendimentos contratados, 
58 atenderam aos requisitos 
estipulados no edital. No 
total, foram contratados 27 

empreendimentos hídricos, 
dos quais 19 são pequenas 
centrais hidrelétricas e seis 
centrais geradoras hidrelé-
tricas. Também foram con-
tratadas 44 usinas eólicas, 11 
usinas solares fotovoltaicas 
e nove usinas térmicas, sen-
do seis movidas a biomassa 
e três a gás natural, somando 
1.155 megawatts (MW) de 
energia contratada.

O leilão, realizado em 19 
de outubro do ano passado, 
negociou contratos de ener-
gia de 91 novos projetos de 
geração, com investimento 
previsto de R$ 11 bilhões. 
O certame teve preço médio 
de venda de energia de R$ 
171,85 por megawatt-hora e 
deságio médio de 33,73%.

Combate ao desemprego deve ser 
prioridade do país para brasileiros
Para 43% dos 
consumidores não 
haverá melhora 
da renda e salário

Um levantamento feito 
em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostra 
que a melhora da saúde pú-
blica (39%) e o combate ao 
desemprego (39%) foram 
apontados pelos consumido-
res brasileiros como os prin-
cipais problemas a serem 
enfrentados este ano para 
a retomada do crescimento 
econômico. O ranking de 
temas que merecem a aten-
ção em 2020 é seguido por 
investimentos em educação 
(38%), combate à corrupção 
(25%), combate à violência 
(20%) e controle da inflação 
(18%), além da diminuição 
de impostos (18%).

As áreas que mais devem 
registrar avanços neste ano, 
segundo a percepção dos 
entrevistados, são a criação 
de vagas de emprego (42% 
acreditam que irá aumen-
tar), o combate à inflação 
(35% acreditam que ela irá 
reduzir) e a diminuição da 
inadimplência (32% acre-
ditam que irá reduzir). En-
tretanto, os consumidores 

avaliam que algumas áreas 
não devem evoluir, como a 
melhora da renda e salário, 
que para 43% seguirão es-
tagnados, e os investimentos 
em saúde, que para 42% não 
irão se alterar.

Embora a retomada do 
ambiente econômico ainda 
aconteça em ritmo gradual, 
os brasileiros estão, em al-
gum grau, otimistas com o 
cenário para 2020. De acor-
do com a pesquisam, 45% 
dos entrevistados têm a per-
cepção de que a economia 
vem se recuperando, embora 
37% avaliam que essa reto-
mada acontece de forma len-
ta e apenas 8% de maneira 
acelerada. Já 31% não per-
cebem sinais de crescimento 
e 17% acham que a situação 
está piorando. Outros 7% 
não sabem avaliar.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro Junior, o que se espera 
é que os setores de comércio 
e serviços voltem a empregar, 
fazendo o dinheiro circular 
novamente. “Alguns avan-
ços foram percebidos durante 
o primeiro ano da gestão do 
novo governo, como a re-
forma da previdência, mas 
há muitos desafios a serem 
enfrentados, principalmente 
diante do alto índice de de-
semprego no país”, afirma.

Na avaliação dos entrevis-
tados, a aprovação das refor-
mas estruturais deve melho-
rar o ambiente econômico 
do país. Para 66% dos bra-

sileiros, a reforma tributária, 
que prevê a reestruturação 
do sistema de cobrança dos 
impostos no Brasil, é neces-
sária. Também é considerada 
necessária a reforma admi-
nistrativa (58%), que con-
templa a revisão de salários 
do funcionalismo público e 
o fim da estabilidade. Outra 
medida considerada impor-
tante pelos entrevistados é a 
chamada ‘PEC Emergencial’ 
(57%), que propõe a criação 
mecanismos de redução dos 
gastos públicos quando saí-
rem do controle.

Para a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Ka-
wauti, a maioria dos brasilei-
ros sente que a arrecadação 
de impostos não se reflete de 
maneira justa em benefícios 
sociais, assim como os pró-
prios empresários. “A carga 
tributária avançou muito nas 
últimas décadas e a sensação 
é de que não há retorno em 
serviços públicos de quali-
dade. Não bastasse o peso da 
carga, as empresas enfrentam 
uma burocracia enorme para 
ficar em dia com o fisco, o 
que afugenta investimentos 
e prejudica a competitivida-
de na indústria, nos serviços 
e nos demais setores produti-
vos”, pondera Marcela.

Dentre os entrevistados 
que defendem a reforma tri-
butária, 38% justificam que 
sua aprovação poderá redu-
zir a burocracia no pagamen-
to de impostos e melhorar a 
questão fiscal no país (36%). 

Outros 36% acreditam que a 
reforma vai estimular o con-
sumo e o dinheiro circulante 
na economia, enquanto 32% 
acham que deve reduzir a so-
negação de impostos.

De forma geral, a maioria 
das pessoas ouvidas acre-
dita que as novas reformas 
propostas pelo governo têm 
chances de serem aprovadas, 
principalmente a abertura 
ao comércio internacional 
(60%) e as privatizações e 
concessões (59%).

O levantamento ainda re-
vela que sete em cada dez 
(68%) entrevistados avaliam 
que a recente reforma da 
previdência foi necessária. 
Com a sua aprovação, 32% 
mostram-se mais otimis-
tas em relação à retomada 
do crescimento econômico, 
enquanto 31% estão indife-
rentes por não achar que a 
reforma traga grandes mu-
danças e 26% disseram estar 
pessimistas.

E com a reforma da Pre-
vidência aprovada, muitos 
brasileiros já repensaram o 
seu futuro. A maioria (64%) 
dos entrevistados disse que 
pretende adotar alguma me-
dida para garantir ou com-
plementar a aposentadoria 
oficial, sendo que 37% pla-
nejam continuar trabalhando 
e 34% querem guardar di-
nheiro, seja por meio de uma 
previdência privada ou por 
outros tipos de investimento. 
Já 18% não pretendem ado-
tar algum tipo de alternativa.
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LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ nº 05.495.546/0001-84. NIRE 3.3.0027140-6. 

Ata de RCA em 20/01/2020. Data, Horário E Local: Em 20/01/2020, 10h, na sede da Litela Participações 
S.A., na R da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade do RJ, RJ. Convocação e 
Presença: Foi realizada convocação na forma do Estatuto Social da Cia. Presentes os membros do CA 
da Cia, que assinam esta ata, havendo, portanto, quórum nos termos do Estatuto Social. Composição da 
Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Arthur Prado Silvaque convidou a Sra. Marcelle Vasconcellos,para 
secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) nos termos do art 59, §1º, e 142, VIII da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada, a autorização p/ a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de até 
R$170.000.000,00 da Cia, p/ distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 
Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada; (ii) a constituição e outorga, condicionada 
ao cumprimento integral do Acordo de Acionistas da Vale S.A. (“Vale”), celebrado em 14/08/2017, entre 
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Bradespar S.A, Litel Participações S.A. e Mitsui & CO. Ltd e 
aderido pela Emissora em 09/09/19 (“Acordo de Acionistas da Vale”) das Garantias Reais (conforme 
definidas abaixo) em favor dos Debenturistas (“Debenturistas”); (iii) a cessão, ao Agente Fiduciário, como 
forma de pgto das Debêntures, de parcela dos direitos creditórios da Cia referentes ao recebimento dos 
juros sobre capital próprio da Vale a que a Cia faz jus, declarados em reunião do CA da Vale, realizada 
em 19/09/19, e ainda não pagos aos seus respectivos acionistas (“Cessão de JCP”); (iv) a exclusivo 
critério da Diretoria da Cia, a emissão, pela Cia, de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco 
Santander (Brasil) S.A., no montante equivalente a até R$170.000.000,00  a qual deverá contar com as 
mesmas garantias das Debêntures (“CCB”); (v) a autorização à diretoria da Cia e aos seus representantes 
legalmente constituídos p/ adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos 
necessários à implementação e formalização das deliberações objeto dos itens “(i)” a “(iv)” acima, caso 
aprovadas; e (vi) a ratificação de todos e quaisquer atos já adotados e todos e quaisquer documentos já 
assinados pela diretoria da Ciaou por seus representantes legalmente constituídos relacionados à 
Emissão, à Oferta Restrita e à CCB. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela 
unanimidade de votos, ficando os registros de voto arquivados na sede da Cia: (i)aprovação da realização 
da Emissão e da Oferta Restrita pela Cia, sendo que as Debêntures terão as seguintes características e 
condições, conforme serão detalhadas no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Litela Participações S.A.”, a ser celebrado entre a 
Cia e o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo): (a) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos, 
a data de emissão das Debêntures será o dia 20/01/20; (b) Valor Total da Emissão:O valor total da 
Emissão será de até R$ 170.000.000,00 na Data de Emissão, a ser definido nos termos da Escritura de 
Emissão; (c) Quantidade: Serão emitidas até170.000 Debêntures, a ser definida nos termos da Escritura 
de Emissão; (d) Valor Nominal Unitário:O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, 
será de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); (e) Nº de Séries: A Emissão será realizada em série única; 
(f) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Cia; (g)
Espécie:  As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do art 58, caput, da Lei das SA; 
(h) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de 12 (doze) meses a contar da Data de
Emissão, vencendo-se, portanto em 20/01/21 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de
vencimento antecipado das Debêntures (“Vencimento Antecipado”) e Resgate Antecipado (conforme tais 
termos são definidos abaixo), a serem previstos na Escritura de Emissão; (i) Destinação dos recursos: A 
totalidade dos recursos líquidos captados pela Cia com a Emissão será utilizada para reforço de capital
de giro da Cia;(j) Garantias: Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas e quaisquer 
obrigações principais e assessórias, presentes e futuras, relativas às Debêntures assumidas pela Cia no 
âmbito da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão e dos demais documentos relacionados à
Emissão, conforme prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos, incluindo, mas sem
limitação: (i) as obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário ou do
Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (conforme definido abaixo), da Remuneração (conforme 
definida abaixo), dos Encargos Moratórios (conforme definidos abaixo), dos demais encargos relativos 
às Debêntures subscritas e integralizadas e não resgatadas e dos demais encargos relativos à Escritura 
de Emissão e ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), conforme 
aplicável, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento, ou em
virtude do Resgate Antecipado das Debêntures ou do Vencimento Antecipado das Debêntures, nos
termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras
obrigações de pagar assumidas pela Cia, na Escritura de Emissão, e no Contrato de Alienação Fiduciária 
de Ações, conforme aplicável, incluindo, mas sem limitação, obrigações de pagar despesas, custos,
encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obrigações relativas à B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), ao Agente de Liquidação e ao Escriturador (conforme tais termos são definidos 
abaixo); e (iii) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário e/
ou os Debenturistas venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição,
manutenção e/ou realização das Garantias Reais (conforme definidas abaixo), bem como todos e 
quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais incidentes sobre a excussão da Alienação 
Fiduciária de Ações(conforme definido abaixo), nos termos do respectivo Contrato de Alienação Fiduciária 
de Ações, conforme aplicável (“Obrigações Garantidas”), serão outorgadas as seguintes garantias reais: 
(a) alienação fiduciária de ações ordinárias de emissão da Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0001-54 (“Vale”), 
de titularidade da Cia, representativas, na Data de Emissão, de, ao menos, 170% (cento e setenta por
cento) do Valor de Referência (conforme definido abaixo) (“Ações Vale” e “Alienação Fiduciária de 
Ações”, respectivamente), acompanhada da (b) cessão fiduciária dos frutos, dividendos, juros sobre o 
capital próprio e todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela Vale 
às Ações Vale (“Cessão Fiduciária de Dividendos das Ações Vale”), e (c) cessão fiduciária da conta de 
liquidação das Debêntures, de titularidade da Cia, a ser indicada no Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações, a qual somente será eficaz mediante a declaração de vencimento antecipado das Debêntures 
(“Cessão Fiduciária da Conta de Liquidação” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações e a
Cessão Fiduciária de Dividendos das Ações Vale, “Garantias Reais”), sujeitos aos mecanismos de
recomposição e liberação a serem descritos no “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser constituído sob condição
suspensiva até que não haja quaisquer limitações ou impedimentos quanto à oneração das Ações Vale
nos termos do Acordo de Acionistas da Vale, a ser celebrado entre a Cia e o Agente Fiduciário. Para os
fins do ora disposto, “Valor de Referência” significa, em uma data de verificação, o Valor Nominal Unitário 
ou o Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável. Adicionalmente, à exclusivo critério da Cia, em 
garantia das Obrigações Garantias, poderá ser constituída cessão fiduciária, pela Cia, de parcela dos 
direitos creditórios da Cia referente ao recebimento dos juros sobre capital próprio da Vale a que a Cia
faz jus, declarados em reunião do conselho de adm. da Vale, realizada em 19/12/19, e ainda não pagos 
aos seus respectivos acionistas, a qual, se formalizada, passará a integrar a definição de “Garantias 
Reais”;(k) Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão nominativas, escriturais,
sem emissão de cautela ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante 
de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3, em nome de cada Debenturista, quando 
esses títulos estiverem custodiados eletronicamente na B3; (l) Amortização Programada das Debêntures: 
Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Vencimento Antecipado Automático, do Vencimento
Antecipado não Automático ou do Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de
Emissão, o Valor Nominal Unitário será pago na Data de Vencimento; (m)Remuneração: Sobre o Valor
Nominal Unitário das Debêntures ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias 
dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, 
base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua
página na internet (http://www.b3.com.br) (“Remuneração”), acrescida de um spread de 1,125% (um
inteiro e cento e vinte e cinco milésimospor cento) ao ano, base 252 Dias Úteis A Remuneração será
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a 
primeira Data de Integralização (inclusive) e. p/ as próximas Datas de Pgto da Remuneração das 
Debêntures (conforme abaixo definido), desde a Data de Pgto da Remuneração das Debêntures 
imediatamente anterior (inclusive), até a data do seu efetivo pgto (exclusive). A Remuneração será 
calculada de acordo com fórmula a ser especificada na Escritura de Emissão; (n) Pgto da Remuneração: 
Sem prejuízo do pagamento em decorrência do Vencimento Antecipado Automático, do Vencimento
Antecipado não Automático ou do Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de
Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga na Data de Vencimento,conforme cronograma a
ser previsto na Escritura de Emissão; (o) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: O Valor
Unitário Nominal não será atualizado monetariamente; (p) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da
Remuneração, ocorrendo atraso imputável à Cia no pagamento de qualquer quantia devida aos
Debenturistas, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
judicial ou extrajudicial, a: (i) multa moratória convencional e de natureza não compensatória, irredutível, 
de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) juros de mora calculados pro rata temporis 
desde a data do inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive), à taxa de 1% 
(um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago, além das despesas incorridas para cobrança 
(“Encargos Moratórios”);(q) Prazo de Subscrição e Integralização: Observado o disposto na Escritura de 
Emissão, as Debêntures serão subscritas a qualquer tempo a partir da data de início de distribuição da
Oferta Restrita, observado o disposto nos arts 7º-A e 8º, § 2º, da ICVM 476; (r) Preço de Subscrição: As
Debêntures serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o
plano de distribuição a ser descrito na Escritura de Emissão. O preço de subscrição das Debêntures (i)
na primeira Data de Integralização (conforme definida abaixo), será o seu Valor Nominal Unitário; e (ii) 
nas Datas de Integralização posteriores à primeira Data de Integralização, será o Valor Nominal Unitário 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a
data da efetiva integralização; (s) Forma de Integralização: A integralização das Debêntures será à vista
e em moeda corrente nacional em qualquer data em que ocorrer a subscrição e a integralização das
Debêntures (cada uma, uma “Data de Integralização”). Observado o disposto na Escritura de Emissão,
a exclusivo critério do Coordenador Líder (conforme definido abaixo), as Debêntures poderão ser 
subscritas e integralizadas com ágio ou deságio, a ser definido no ato de subscrição das Debêntures; (t) 
Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas (i) para distribuição
pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos; e (ii) 
p/ negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários
(“CETIP21”), ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e as negociações
liquidadas financeiramente de acordo com os procedimentos da B3 e as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3. O plano de distribuição das Debêntures seguirá o procedimento descrito na
ICVM 476, conforme vier a ser detalhado na Escritura de Emissão. Para tanto, o Coordenador Líder
poderá acessar, no máximo, 75 investidores profissionais, assim definidos no art 9-A da ICVM 539, de 
13/11/13, conforme alterada (“Investidores Profissionais” e “ICVM 539”, respectivamente), sendo possível 
a subscrição ou aquisição das Debêntures por, no máximo, 50 Investidores Profissionais. As Debêntures 
somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários, entre

investidores qualificados, assim definidos no art 9-B da ICVM 539, depois de decorridos 90 dias contados 
de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, observado o disposto nos arts 13 e 15 
da ICVM 476, condicionado ao cumprimento, pela Cia, das obrigações previstas no art 17 da ICVM 476, 
e observadas, ainda, as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Não obstante o disposto acima, 
o prazo de 90 dias para restrição de negociação das Debêntures referido acima não será aplicável ao
Coordenador Líder para as Debêntures que tenham sido subscritas e integralizadas pelo Coordenador
Líder em razão do exercício de garantia firme de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição e do 
inciso II do art 13 da ICVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: (i) o Investidor
Profissional adquirente das Debêntures observe o prazo de 90 dias de restrição de negociação, contado 
da data do exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder; (ii) o Coordenador Líder verifique o 
cumprimento das regras previstas nos arts 2º e 3º da ICVM 476; e (iii) a negociação das Debêntures deve 
ser realizada nas mesmas condições aplicáveis à Oferta, podendo o valor de transferência das
Debêntures ser equivalente ao Valor Nominal Unitário ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de
Integralização até a data de sua efetiva aquisição; (u) Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto 
de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da ICVM 476, sob o regime de 
garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, com a intermediação de instituição integrante 
do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia
Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, em Série Única, da 1ª Emissão da Litela Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Cia e o
Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”); (v) Distribuição Parcial: Não será admitida a distribuição 
parcial das Debêntures; (w) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das
Debêntures; (x) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, 
observadas as restrições de negociação e prazo previstas na ICVM476 e o disposto no art 55, § 3º, da
Lei das SA, adquirir Debêntures, as quais poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da
Emissora ou ser novamente colocadas no mercado, conforme as regras expedidas pela CVM, devendo 
tal fato constar do relatório da adm e das demonstrações financeiras da Emissora (“Aquisição 
Facultativa”); (y) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados 
pela Cia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela
B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) os procedimentos adotados pelo
Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (z) Prorrogação
dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao cumprimento de
qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão até o 1º Dia Útil subsequente, se o seu vencimento 
coincidir com qualquer dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a
serem pagos; (aa) Resgate Antecipado Facultativo: O resgate antecipado das Debêntures poderá
ocorrer a qualquer momento, a critério da Cia, com relação ao total das Debêntures. O Resgate
Antecipado Facultativo deverá ocorrer nos termos e condições previstos na Escritura de Emissão; (bb)
Resgate Antecipado Obrigatório: Na ocorrência do pagamento, pela Vale, aos seus acionistas, dos juros 
sobre capital próprio declarados em reunião do CA da Vale, em 19/09/19 (“JCP” e “Pagamento de JCP”, 
respectivamente) e, caso o montante pago, proporcionalmente à participação societária detida pela Cia
no capital social na Vale, seja correspondente a, pelo menos, 100% (cem por cento) do Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da respectiva
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da Data de
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Pagamento de
JCP, a Cia deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures. De forma a viabilizar o
Resgate Antecipado Obrigatório descrito neste item, a Cia formalizará a cessão ao Agente Fiduciário, até 
a primeira Data de Integralização das Debêntures, a título gratuito, de percentual do direito aos JCP de
sua titularidade, correspondente e, pelo menos, R$218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de
reais), a ser formalizada no ambiente da B3 (“Cessão do Direito aosJCP”) e devidamente comprovada
ao Agente Fiduciário, sendo certo que, na ocasião do Pgto de JCP, o Agente Fiduciário utilizará os
recursos recebidos para operacionalizar e custear o Resgate Antecipado Obrigatório e enviará eventual
valor excedente para conta de livre movimentação de titularidade da Cia, a ser oportunamente indicada 
pela Cia; (cc) Amortização Extraordinária Facultativa: A Cia poderá, a seu exclusivo critério,amortizar 
antecipadamente o Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme 
aplicável, sendo certo que cada amortização estará limitada a 98% do Valor Nominal Unitário ou Saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura 
de Emissão; (dd) Amortização Extraordinária Obrigatória: Na ocorrência do Pgto de JCP e, caso o 
montante pago, proporcionalmente à participação societária detida pela Cia no capital social na Vale, seja 
inferior a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o 
caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de
Integralização ou da Data de Pgto da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data 
do Pgto de JCP, a Cia deverá amortizar antecipadamente o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável, sendo certo que cada amortização estará limitada 
a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures. De forma a viabilizar 
a Amortização Extraordinária Obrigatória descrita neste item, a Cia formalizará a Cessão do Direito ao 
JCP no ambiente da B3, sendo certo que, na ocasião do Pgto de JCP, o Agente Fiduciário utilizará a
totalidade dos recursos recebidos para operacionalizar e custear a Amortização Extraordinária 
Obrigatória. Na ocorrência do Pgto de JCP, caso o montante oriundo da Cessão do Direito ao JCP seja
correspondente a um valor que esteja entre 98,01% e 99,99% do Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pgto da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Pgtode JCP, a Cia deverá amortizar
antecipadamente o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme 
aplicável, sendo certo que cada amortização estará limitada a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures. Adicionalmente, deverá ser convocada, pelo Agente
Fiduciário, Assembleia Geral de Debenturistas p/ que os Debenturistas decidam, em comum acordo com 
a Emissora, acerca do modo de adimplemento da totalidade das Debêntures; (ee) Vencimento
Antecipado: Observadas as disposições da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá declarar
antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações da Cia referentes às 
Debêntures, exigindo o pgto dentro do ambiente da B3, no prazo a ser estabelecido na Escritura de 
Emissão, do Valor Nominal Unitário ou do Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
aplicável, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento (exclusive), calculada pro 
rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos 
pela Cia nos termos da Escritura de Emissão, (i) na ciência da ocorrência de qualquer uma das hipóteses 
de vencimento antecipado automático previstas na Escritura de Emissão; (ii) no caso de não deliberação, 
pelos Debenturistas reunidos em assembleia geral de Debenturistas convocada para esse fim, de não 
declaração do vencimento antecipado em relação à ocorrência de uma das hipóteses de vencimento
antecipado não automático previstas na Escritura de Emissão; ou (iii) no caso de não instalação da
assembleia geral de Debenturistas convocada p/aprovar a não declaração do vencimento antecipado
das Debêntures, em relação à ocorrência de uma das hipóteses de vencimento antecipado não
automático previstas na Escritura de Emissão; (ff) Agente Fiduciário: A Oliveira Trust Distribuidora De
Títulos E Valores Mobiliários S.A.,sociedade por ações, com sede na Cidade do RJ, Estado do Rio de
Janeiro, na Av das Américas, nº 3434, bloco 07, 2º andar, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, CNPJ
36.113.876/0001-91 , atuará como agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”);(gg) Agente de 
Liquidação e Escriturador: a instituição financeira responsável por prestar os serviços de agente de 
liquidação e escriturador será a OLIVEIRA TRUST, já qualificada no item (ff) acima (“Agente de 
Liquidação” e “Escriturador”, respectivamente), sendo certo que a definição de Escriturador e Agente de 
Liquidação compreende qualquer outra instituição que venha suceder na respectiva prestação dos
serviços relativos às Debêntures; e (hh) Demais Características: as demais características das
Debêntures serão previstas na Escritura de Emissão; (i) aprovação de constituição e outorga das
Garantias Reais em favor dos Debenturistas; (ii) aprovação da Cessão de JCP, pela Cia, em benefício do 
Agente Fiduciário; (ii) aprovação para emissão, pela Cia, da CCB, com as seguintes características: (a)
Montante: até R$170.000.000,00; (b) Remuneração: 100% da variação acumulada das taxas médias 
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, expressas na forma percentual 
ao ano, base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível
em sua página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida de um spread de 1,125% ao ano, base 252 
Dias Úteis; (c) Prazo: 1 ano a contar da respectiva data de emissão; e (d) Demais Características: as
demais características da CCB serão previstas na CCB; (iv) aprovação de autorização à diretoria da Cia 
e/ou seus representantes legalmente constituídos para a prática de todos os atos que forem necessários 
à efetivação das deliberações “(i)” a “(iv)” acima, tais como, (a) a contratação do Coordenador Líder e/ou 
de outras instituições intermediárias integrantes dos módulos de distribuição de valores mobiliários, de
assessores legais, do Agente de Liquidação, do Escriturador, de sistemas de distribuição e negociação
das Debêntures, do Agente Fiduciário e demais prestadores de serviços que se fizerem necessários, 
podendo, p/ tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço e 
assinar os respectivos contratos; (b) contratação do Banco Santander (Brasil) S.A. no âmbito da emissão 
da CCB pela Cia; (c) discutir, negociar e definir os termos e condições dos documentos da Emissão e da 
CCB, conforme aplicável, assinar a Escritura de Emissão, o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações,
o Contrato de Distribuição e quaisquer outros documentos, incluindo eventuais aditamentos, relacionados 
à Emissão, à Oferta Restrita, às Debêntures e à CCB; (d) estabelecer condições adicionais, praticar
todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos para efetivação das deliberações 
previstas nos itens “(i)” a “(iv)” acima; e (e) praticar todos e quaisquer atos relacionados à publicação e ao 
registro dos documentos de natureza societária perante as entidades, os órgãos ou as autarquias
competentes, junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação
dos atos mencionados nos itens anteriores; e (v) aprovação de ratificaçãoda contratação dos seguintes 
prestadores deserviços realizadas no âmbito da Emissão: (i) Lefosse Advogados com assessor jurídico; 
(ii)Oliveira Trust DTVM S.A. para prestar os serviços de agente fiduciário, escriturador e agenteliquidante; 
e (iii) Banco Santander (Brasil) S.A. como coordenador líder da Oferta, assimcomo os seguintes atos já
adotados e todos e quaisquer documentos já assinados pela diretoriada Companhia e/ou por seus
representantes legalmente constituídos relacionados à Emissão, àOferta Restrita e à CCB, incluindo,
mas sem limitação, a contratação dos prestadores deserviços necessários: negociação e/ou formalização, 
conforme o caso, da Escritura deEmissão, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, do Contrato de 
Distribuição, dosformulários referentes ao registro da Companhia e das Debêntures na B3, dos
instrumentosque formalizaram(ão) a contratação do (1) Lefosse Advogados com assessor jurídico; (2)
Oliveira Trust DTVM S.A. para prestar os serviços de agente fiduciário, escriturador e agenteliquidante; 
e, (3) Banco Santander (Brasil) S.A. como coordenador líder da Oferta. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para
que se lavrasse a presente ata no livro próprio, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade 
dos presentes. RJ, 20/01/20.(ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: Marcelle Vasconcellos.
Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita e
Gryecos Attom Valente Loureiro. RJ, 20/01/20. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Huawei diz estar ‘confiante em sua sobrevivência’ 
Apesar das 
sanções e de estar 
na lista negra  
dos EUA 

Figurando na lista negra 
dos Estados Unidos por ra-
zões de segurança, a gigante 
chinesa de telecomunica-
ções Huawei - número dois 
no mundo dos smartphones 
e líder em equipamentos de 
telecomunicações 5G - an-
tecipa uma “escalada” das 
sanções norte-americanas 
este ano, mas declara “con-
fiante em sua sobrevivência” 

- afirmou seu fundador, Ren 
Zhengfei, nesta terça-feira. 

“Este ano, os Estados 
Unidos poderiam intensifi-
car sua campanha contra a 
Huawei, mas não acho que 
o impacto sobre nossas ativi-
dades será muito grande (...) 
Para 2020, temos seguran-
ça de nossa sobrevivência, 
mesmo diante de novos ata-
ques”, disse Ren a uma pla-
teia de grandes empresários 
e líderes políticos reunidos 
no 50°  Fórum Econômico 
Mundial (WEF) em Davos, 
na Suíça.

Em 2019, “em geral, supe-
ramos os desafios” levantados 
pelas pressões norte-ameri-

canas, insistiu, considerando 
que “os Estados Unidos não 
deveriam se preocupar ex-
cessivamente com a Huawei 
e com seu lugar no mundo”, 
disse o executivo.

Conforme a AFP, a Hua-
wei está no coração de um 
impasse entre Pequim e Wa-
shington, que teme que seu 
equipamento seja usado para 
fins de espionagem. Estas 
acusações são refutadas de 
modo categórico pelo grupo 
chinês.

Embate

O governo Trump proibiu 
as empresas norte-americanas 

de venderem equipamentos 
para a Huawei, e Washing-
ton está pressionando seus 
aliados ocidentais a também 
proibirem a gigante chinesa 
dos canteiros de obras de suas 
futuras redes 5G. A Huawei, 
que também teve negado o 
acesso ao sistema operacional 
Android do Google para seus 
smartphones, disse que, no 
final de dezembro, prevê um 
faturamento abaixo das previ-
sões para 2019 e fará de sua 
“sobrevivência” sua priorida-
de em 2020.

‘Guerra fria tecnológica’

Questionado sobre os 

riscos de uma “guerra fria 
tecnológica” dividindo o 
mundo em dois blocos, Ren 
garantiu “não acreditar nes-
se cenário”. “A ciência se 
baseia na verdade, que é 
única”, e as duas potências 
permanecem “conectadas”, 
declarou.

“Os Estados Unidos es-
tão preocupados. Eles es-
tavam acostumados a ser 
o número um no mundo 
e, se (outro país) se torna 
melhor do que eles, podem 
ficar desconfortáveis”, ob-
servou este ex- engenheiro 
do Exército de Libertação 
Popular, que fundou a Hua-
wei em 1987.

Por coincidência do ca-
lendário, Ren Zhengfei 
falou em Davos apenas al-
gumas horas após o início 
de uma audiência de sua 
filha, Meng Wanzhou, di-
retora financeira da Hua-
wei, em um tribunal de 
Vancouver. Será esta cor-
te que determinará se ela 
deve ser extraditada para 
os Estados Unidos.

Meng foi presa pelas au-
toridades canadenses em 
dezembro de 2018, a pe-
dido de Washington, que 
a acusa de ter burlado as 
sanções norte-americanas 
contra o Irã e, agora, quer 
julgá-la por fraude.

China: 2º maior 
catalizador de 
investimento 
direto estrangeiro 

 A China permaneceu o se-
gundo maior catalizador de 
investimento direto estran-
geiro do mundo em 2019, 
com a arrecadação subindo 
5,8% em termos anuais para 
941,5 bilhões de yuans (US$ 
137,24 bilhões), informou 
nesta terça-feira o Ministério 
do Comércio.

Mais de 40 mil novas em-
presas com financiamento 
estrangeiro foram estabele-
cidas no ano passado, disse 
Qian Keming, vice-ministro 
do Comércio, em uma entre-
vista coletiva.

Conforme a agência Xinhua, 
o número de projetos que re-
ceberam o investimento direto 
estrangeiro acima de US$ 100 
milhões ficou em 834 em 2019, 
aumento de 15,8% em relação 
ao ano anterior.

A estrutura do investi-
mento direto estrangeiro foi 
otimizada com 266 bilhões 
de yuans do tipo entrando no 
setor de alta tecnologia em 
2019, salto anual de 25,6% 
e respondendo por 28,3% 
do total. O investimento de 
Cingapura cresceu 51,1% 
na base anual em 2019, o da 
Holanda expandiu 43,1% e o 
da República da Coreia au-
mentou 21,7%.

As zonas piloto de livre 
comércio (ZLC) desempe-
nharam um papel maior na 
atração de investimento.

Todas as 18 ZLCs piloto 
registraram uma criação de 
6.242 empresas com capital 
estrangeiro em 2019. As en-
tradas de investimento direto 
estrangeiro nas zonas piloto 
de livre comércio atingiram 
143,6 bilhões de yuans, re-
presentando 15% do total.

De acordo com o “Moni-
tor de Tendências de Inves-
timento Global” publicado 
pela Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento (Unctad, em 
inglês), os fluxos globais de 
investimento direto estran-
geiro permaneceram estáveis 
em 2019 em US$ 1,39 tri-
lhão, caindo 1% ante a cifra 
revisada de US$ 1,41 trilhão 
em 2018. “Isso ocorreu no 
contexto de um desempenho 
macroeconômico mais fra-
co e uma incerteza quanto às 
políticas para os investidores, 
incluindo as tensões comer-
ciais”, apontou o relatório.

Os fluxos de investimen-
to direto estrangeiro para os 
países desenvolvidos manti-
veram-se em um nível histo-
ricamente baixo, diminuindo 
em 6% para uma estimativa 
de US$ 643 bilhões, enquanto 
os para economias em desen-
volvimento permaneceram 
estáveis em US$ 695 bilhões.

Segundo o relatório, as 
entradas de investimento di-
reto estrangeiro para a China 
tornaram o país o segundo 
maior recipiente do tipo após 
os Estados Unidos, que atra-
íram US$ 251 bilhões.

“A Unctad prevê que os 
fluxos de investimento di-
reto estrangeiro aumentem 
ligeiramente em 2020, em 
meio a um crescimento ain-
da mais modesto da econo-
mia mundial”, observou o 
relatório.
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As ‘big four’ de auditoria 
estão complicadas em Angola

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investiga-
ção, formado por 34 órgãos de comunicação, depois de 
analisar 356 gigabytes de dados, está denunciando prin-
cipalmente as big four, KPMG, Deloitte, PwC e EY por 
legitimarem os negócios gerados a partir da riqueza de um 
país que tornaram a filha do ex-presidente angolano na 
mulher mais rica de África. Os levantamentos revelam que 
essas firmas receberam dezenas de milhões de dólares por 
trabalho para o governo angolano, mas quitadas através 
de empresas de fachada no exterior, ligadas a Isabel dos 
Santos e aos seus associados, há muito usadas para evitar 
impostos, esconder riqueza ilícita e lavar dinheiro.

O Boston Consulting Group e a McKinsey, para a re-
estruturação da petrolífera estatal Sonangol, concordaram 
em receber de uma empresa sediada em Malta e controla-
da pela filha do ditador angolano, em vez do pagamento 
ser do próprio governo. A PwC prestou serviços de con-
sultoria, incluindo fiscal, a duas dezenas de empresas con-
troladas por Isabel dos Santos e pelo marido, do total de 
mais de 400 detectadas nos “Luanda Leaks” – incluindo 
155 sociedades portuguesas e 99 angolanas. Assim ficou 
como a mais visada nessas transações suspeitas e esque-
mas alegadamente fraudulentos. A empresa, no entanto, 
comunicou ao mercado que tomou medidas para encerrar 
qualquer trabalho, até os em curso, para entidades contro-
ladas por membros da família dos Santos. 

Investimentos em maconha continuam instáveis
Guy S. Griffithe e Robert W. Russell, e três empresas que 

controlavam - a Renewable Technologies Solution,Inc., a 
SMRB LLC e Green Acres Pharms - lesaram dezenas de 
investidores em US$ 4,85 milhões, que pensaram estar 
comprando interesses em uma empresa de cannabis re-
creativa licenciada em Washington. Porém, entre agosto 
de 2015 e dezembro de 2017, Griffithe gastou US$ 1,8 
milhão em outras aplicações financeiras, despesas pesso-
ais diversas, vários carros de luxo e, além do depósito de 
US$ 1,5 milhão, também comprou um iate para Russel. 
Para enganar os investidores, montaram um esquema do 
tipo Ponzi. Agora, a Securities and Exchange Commission 
acusa a Griffithe, Russell, Renewable, SMRB e Green 
Acres Pharms LLC de violarem as disposições antifraude 
das leis federais de valores mobiliários

Bradeso BBI recomenda cautela com varejo
Os analistas do Bradesco BBI revisaram suas recomenda-

ções mas mantiveram uma visão positiva para o setor varejis-
ta em 2020, destacando que as expectativas de alta justificam 
alguma cautela, o que favorece ações com: 1) forte execução; 
2) crescimento estrutural; 3) múltiplos preço sobre o lucro 
baixo com espaço para expansão. Assim, elevaram B2W e 
Marisa de neutro para desempenho acima da média, reduzi-
ram para neutra a recomendação do Mercado Livre, negocia-
da na Nasdaq, Arcos Dourado, negociada na Nyse, Centauro, 
Arcos Dorados, Burger King e Vulcabrás. Como top picks 
escolheram Magazine Luiza, B2W, Arezzo e Marisa.

Será que futebol esvazia o caixa?
A MRV badalou a prévia do quarto trimestre, alegando 

que o ano passado  foi o melhor período de lançamentos 
da companhia em VGV e produção, respectivamente com 
crescimento de 7,4% e 7,3% sobre 2018.

Os analistas do BTG Pactual destacaram a queima de 
R$ 34 milhões do caixa, apesar dos números mostrarem 
que a construtora reduziu em 8% seu ritmo de produção, 
com a construção de 9.124 unidades. Os do Credit Suisse 
revelam preocupação, pois os lançamentos não foram su-
ficientes para impulsionar as vendas, que permaneceram 
estáveis, e como o nível de estoque está aumentando, a 
dinâmica do capital de giro deve piorar. Os do Santander 
também não ficaram satisfeitos e classificaram os núme-
ros como “ligeiramente negativos”., alertando que a quei-
ma de caixa também chama a atenção.

Agora fica a pergunta: onde a construtora encontra o di-
nheiro para o patrocínio do Atlético Mineiro? Na semana 
passada, o clube mineiro pagou a vista 3 milhões de euros 
ao Liverpool para aquisição do jogador Allan. Como per-
guntar não ofende: como conseguiu tais recursos com uma 
rapidez incrível?

Na última década do século passado, a CVM descobriu 
que a Gerdau desviou dinheiro para a compra de cavalos 
para o Haras Jotter, que também pertencia a família. Ape-
sar de tentarem justificar como um empréstimo, tiveram 
de devolver, pois foi considerado irregular, mas ninguém 
foi punido. Nem com multinha.

Para onde vai a Oi?
Para os analistas do Credit Suisse, a Oi é case pouco 

atrativo, apesar da possível venda da telefonia móvel. As-
sim, estabelecem a classificação de underperform e preço-
alvo de R$ 0,70 para as ações ordinárias. Ah, os do BTG 
acham que sobem. 

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta   abaixo 
assinada e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
a todos os empregados da Banco BBM S/A, da base territorial deste 
município, para  a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará dia 23 
de janeiro de 2020, às 12:00hs, em primeira convocação, e às 12:30hs, 
em segunda convocação, no endereço à Rua Barão de Teffé, nº 34 – 21º 
andar,  Centro, para apreciação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e 
deliberação a cerca da proposta de Acordo Coletivo de Participação 
nos lucros ou resultados no exercício 2020.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020.
Adriana da Silva Nalesso

- Presidenta -

Multiplan conclui aquisição 
de 50,1% do DiamondMall 
Quase três anos 
depois paga, com 
valor atualizado, 
R$ 296,8 milhões

A Multiplan - uma das 
maiores empresas de shop-
pings do país - comunicou 
nesta terça-feira que con-
cluiu na véspera aquisição 
de 50,1% de participação 
no shopping center Dia-
mondMall do Clube Atlé-
tico Mineiro, em Belo Ho-
rizonte (MG). O valor da 
aquisição atualizado é de 
R$ 296,8 milhões, de acor-
do com a empresa, sendo 
pago 10% do total em até 
45 dias a partir da data de 
assinatura da escritura e o 
saldo remanescente parce-
lado ao longo de três anos 
e indexado pela variação da 
taxa CDI.

Além da aquisição de 
50,1% da propriedade, a 
operação contempla a pror-
rogação do contrato de ar-
rendamento até novembro 

de 2030 e a progressiva 
redução do custo de arren-
damento.

O negócio foi divulgado 
ao mercado em 2017 e desde 
então aguardava o crivo dos 
órgãos fiscalizadores.

O shopping center Dia-
mondMall foi construído 
pela Multiplan em 1996 em 
terreno arrendado pelo clube 
pelo período de 30 anos. O 
DiamondMall é administra-
do desde a sua abertura pela 
Multiplan. Além da aquisi-
ção de 50,1% da proprieda-
de, a operação contempla a 
prorrogação do contrato de 
arrendamento até novembro 
de 2030.

Sobre o DiamondMal

Localizado no bairro de 
Lourdes, na Zona Sul de 
Belo Horizonte, Minas Ge-
rais, o shopping center apre-
sentou historicamente um 
dos maiores desempenhos 
em vendas do portfólio da 
Multiplan. Em 2019, o Dia-
mondMall registrou vendas 
totais nas lojas satélites de 
R$37.283 por metro quadra-

do. No final de 2019, a taxa 
de ocupação era de 99,2%. 
A Multiplan também detém 
participação proprietária em 
outros dois shopping centers 
em Belo Horizonte, o BH 
Shopping e o PátioSavassi. 

No segundo semestre de 
2019, o empresário José Isa-
ac Peres, fundador da Mul-
tiplan, anunciou, em entre-
vista a Isto É que a empresa 
retomaria os investimentos 
em 2020, com a inaugura-
ção do Parkshopping Jaca-
repaguá, no Rio de Janeiro. 
O projeto mais moderno da 
rede está orçado em R$ 550 
milhões.

A construção do ParkSho-
pping Jacarepaguá será o 
20º da companhia. O com-
plexo comercial terá uma 
área locável de 39 mil me-
tros quadrados (m²), além de 
uma pista fixa de patinação 
no gelo e centro de eventos 
multiuso. O empreendimen-
to tem inauguração progra-
mada para maio de 2020. Es-
tão previstas no projeto áreas 
arborizadas, praças e locais a 
céu aberto. 

Os shoppings mais anti-

gos da empresa também es-
tão recebendo investimentos 
para se adequarem ao novo 
padrão da companhia. Em 
abril de 2018, a Multiplan 
entregou a Praça Sol Peres 
à Prefeitura de São Paulo. 
Trata-se da revitalização de 
uma área abandonada com 
8,6 mil m², que fica à frente 
do MorumbiShopping. Ao 
todo, a empresa já transfor-
mou 118,6 mil m² de áreas 
mortas em espaços verdes. A 
região onde está localizado o 
MorumbiShopping também 
recebeu uma praça que liga o 
complexo comercial à entra-
da do Morumbi Corporate, 
edifício também gerido pela 
Multiplan.

Além da construção de 
shoppings de alto padrão, 
desde os anos 1990, a em-
presa ergue complexos que 
contam com diversos tipos 
de serviços para atrair as 
pessoas, como centros mé-
dicos e espaços veterinários. 
Em 2019, a Multiplan inves-
tiu R$ 478 milhões em mo-
dernizações, ultrapassando 
em 57% todo o capital inves-
tido em 2018.

Gol aposta na volta do jato 737 MAX para abril
A Gol espera retomar os 

voos com o jato 737 MAX 
da Boeing até abril e garantir 
um acordo de compensação 
dentro de alguns meses, afir-
mou a jornalistas o vice-pre-
sidente financeiro, Richard 
Lark, nesta terça-feira. A 
Gol tem 130 aeronaves 737 
MAX da Boeing. Modelo 
que está proibido de voar 
há dez meses devido a dos 
acidentes ocorridos, um em 
outubro de 2018, e outro em 
março de 2019. 

“Nós da Gol estamos pla-
nejando abril” para o retorno 
do avião, afirmou Lark a jor-
nalistas. Ele disse que espera 
finalizar um acordo com a 
Boeing nos próximos meses 
que compensará os investi-
dores por perdas associadas 
aos atrasos nas entregas.

As informações publica-
das nos últimos dias sobre a 
volta do jato 737 MAX não 

mostram exatidão. Na se-
mana passada, por exemplo, 
a Boeing anunciou que está 
trabalhando para resolver 
um novo problema de sof-
tware descoberto há alguns 
dias durante uma revisão 
técnica da proposta de atua-
lização dos sistemas do jato 
737 MAX.

“Estamos fazendo as atu-
alizações necessárias”, afir-
mou a Boeing. Autoridades 
de aviação disseram que o 
problema é relacionado a 
uma função de inicializa-
ção que verifica se alguns 
sensores de monitoramento 
têm sido carregados corre-
tamente.

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 pu-
blicou uma declaração na 
qual indicou que trabalharia 
com a FAA para “cumprir 
seus requisitos e prazos” e 
que garantiria um retorno 
seguro desse modelo para 
2020.  A fabricante foi acu-
sada pelo órgão regulador de 
seguir “um calendário de re-
torno ao serviço (dos mode-
los 737 MAX) pouco realis-
ta considerando os repetidos 
atrasos por várias razões”. 
Além disso, algumas posi-
ções públicas (da empresa) 
poderiam dar a impressão de 
querer obrigar a FAA a atuar 
mais rapidamente.

Resultados

A conferência de resulta-
dos do 4° trimestre de 2019 
da Gol está marcada para 20 
de fevereiro. Os números do 
3° trimestre foram divulgados 
em 31 de outubro, quando a 
Gol registrou prejuízo líquido 
antes da participação mino-
ritária de R$ 171,1 milhões, 
uma queda de 60,5% em re-
lação ao mesmo intervalo de 
tempo do ano passado, quan-
do havia apresentado prejuízo 
de R$ 433,1 milhões.

Já o prejuízo líquido após 
participação minoritária re-
cuou 54,6% no 3T19, para 
R$ 242 milhões.

A receita líquida trimestral 
foi de R$ 3,7 bilhões, cres-
cimento de 28,3% frente ao 
terceiro trimestre de 2018. A 
Gol afirma o aumento ocor-
reu devido à receita dos pas-
sageiros (+29,5%).

Seguros Gerais: arrecadação subiu 5,2% até novembro
O segmento de Seguros 

Gerais cresceu 5,2% de ja-
neiro a novembro de 2019, 
na comparação com o mes-
mo período do ano anterior. 
Ao todo, o volume de prê-
mios arrecadados somou R$ 
67,2 bilhões.

As vendas evoluíram no 
segmento de Danos e Res-
ponsabilidades (sem os prê-
mios do Dpvat) no acumu-
lado até novembro. Seguros 
Aeronáuticos tiveram alta 
de 31,4%; Responsabilidade 
Civil, 19,4%; e o ramo de 
Patrimonial cresceu 11,8%. 
O presidente da Federação 

Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg), Antonio Trindade, 
acredita num crescimento 
sustentado para o segmento 
de Seguros Gerais, superan-
do as incertezas do cenário 
econômico.

 “Estamos cumprindo 
nosso papel na tarefa de pro-
teger o patrimônio, a renda 
e o futuro dos brasileiros. A 
FenSeg  aposta no cresci-
mento do ramo de Grandes 
Riscos, cada vez mais em 
evidência no Brasil. E vê 
com bons olhos a demanda 
crescente por Riscos de En-
genharia, na esteira da reto-

mada do desenvolvimento 
econômico, entre outros. 
Em um tempo de desafios 
imensos no Brasil, nosso 
segmento é um parceiro para 
concretizar a agenda social e 
econômica do País, ao pro-
teger a população de riscos 
e desonerar o orçamento do 
Estado”, destaca.

Resultados

O setor segurador, devido 
ao desempenho dos Seguros 
de Pessoas (planos de risco 
e de acumulação), continua a 
exibir tons azuis no ano em 

termos de arrecadação. Até 
novembro de 2019, houve 
crescimento de 12,2% com-
parado ao mesmo período 
de 2018, elevando a receita 
para R$ 243,4 bilhões. Com 
o resultado de novembro, o 
setor cresce dois dígitos pelo 
sexto mês consecutivo.

O desempenho mensal de 
novembro foi bastante posi-
tivo também. A arrecadação 
do setor de seguros (sem 
saúde suplementar e Dpvat) 
teve crescimento de 8,2% na 
comparação com o mesmo 
mês de 2018, somando R$ 
22,8 bilhões.

Setor de aço mostra queda na produção em 2019
Em 2019, o setor siderúrgico 

apresentou, em todos os seg-
mentos, redução do volume de 
produção em relação ao ano an-
terior. Considerando dados dos 
últimos 12 meses até novembro 
2019, a produção de aço bruto 
recuou 8,5%, de aços longos 
3,6% e aços planos 7,14%, in-
formou nesta terça-feira a Con-
sultoria Lafis.

“Levando em consideração 
o volume de produção dos úl-
timos 10 anos, nota-se que a 
produção siderúrgica mante-
ve, em 2019, um patamar de 
produção relativamente bai-

xo, em linha com o ritmo da 
atividade econômica e com 
as dificuldades apresentadas 
pelos setores demandantes de 
aço”, explicou Marcel Tau, 
responsável na Lafis pelo 
acompanhamento dos setores 
da indústria de base, infraes-
trutura e construção.

Segundo Tau, a produ-
ção de aços longos, que tem 
como importante destino 
de seus produtos o setor da 
construção civil, apresentou 
a maior redução em relação 
aos recordes de produção, 
com volume atual 25% infe-

rior aos recordes históricos.
Ainda em relação ao seg-

mento de aços longos, a 
Lafis considera que, dian-
te da retomada do mercado 
imobiliário, mas ainda sem 
grandes recuperações no 
segmento de grandes obras 
de infraestrutura, o segmen-
to tenha potencial de mos-
trar melhores resultados em 
2019, mas ainda aquém do 
volume de produção obser-
vado antes da recessão eco-
nômica brasileira.

No segmento de aços pla-
nos, o maior nível de cresci-

mento econômico esperado 
para 2020 pode contribuir para 
a demanda por bens de consu-
mo duráveis que utilizam aço, 
tais como produtos da linha 
branca e automóveis, além de 
outros produtos, como, por 
exemplo, embalagens de aço. 
No entanto, os efeitos da crise 
econômica na Argentina e seu 
impacto nos embarques de 
produtos nacionais para o país 
vizinho deve ser considerado 
na análise setorial, podendo 
contrabalancear o crescimen-
to moderado esperado para 
atividade econômica interna.




