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Só 0,2% da população brasileira possui
doutorado; na OCDE, a média é de 1,1%
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Dívida tira
o sono de 39%
dos brasileiros
Quase um quinto das
pessoas produzem
menos com contas
em atraso

Cerca de 44% dos brasileiros gostariam de trabalhar em uma empresa
que os ajudem na gestão financeira, segundo pesquisa encomendada
pela Creditas, principal plataforma
online de crédito com garantia do
Brasil, ao Ibope Inteligência - o número sobe para 54% quando se fala
apenas em endividados.
O levantamento, segundo Murilo
Doro, líder de pesquisas da Credi-

tas, foi encomendado para entender
as principais dores dos brasileiros
em relação às suas dívidas e também o impacto que o benefício
do consignado privado, produto
oferecido pelas fintechs, pode ter
na vida dos colaboradores de suas
empresas parceiras e também no
auxílio de sua retenção de talento.
“O consignado privado, junto com
outros benefícios, pode prover uma
melhor saúde financeira e, consequentemente, uma melhor produtividade no trabalho”, diz Doro.
O estudo aponta ainda que os
trabalhadores que possuem crédito consignado declaram estar menos desmotivados com o trabalho
que quem não possui (17% contra
23%). Além disso, 19% das pessoas com dívida consideram ser mui-

to provável pegar um empréstimo
consignado privado nos próximos
seis meses, sendo que 31% delas
desejam o benefício para refinanciar dívidas mais caras existentes.
Oferecer o consignado privado
também é um benefício para a empresa e para a área de Recursos Humanos. O estudo revela ainda que
ter muitas dívidas pode aumentar
a rotatividade de funcionários, já
que 37% buscam um novo emprego
para pagar as contas, enquanto 32%
fazem trabalho extra para complementar a renda. Outros 19% dizem
que produzem menos no trabalho
quando as contas não estão em dia.
Para 39%, ter dívidas significa perder o sono, enquanto 27% afirmam
ter impacto na autoestima e 44% assumem ter vergonha de se endividar.

Preços da gasolina e do diesel caem para distribuidoras
A Petrobras confirmou nesta quinta-feira que vai reduzir em
1,5% o preço da gasolina e em
4,1% o preço do litro do diesel para
as distribuidoras a partir de hoje.
O último reajuste promovido pela
empresa havia sido uma redução de
3% nos valores dos dois combustíveis no dia 14 deste mês.
Os preços para a gasolina e o
diesel vendidos às distribuidoras
tem como base o preço de paridade

de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos
mais os custos que os dos importadores, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. A paridade é
necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à
livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar
os produtos. Além disso, o preço
considera uma margem que cobre
os riscos, entre os quais a volatili-

dade do câmbio e dos preços.
A gasolina e o diesel vendidos
às distribuidoras são diferentes dos
produtos ofertados nos postos de
combustíveis. São os combustíveis
tipo “A”, ou seja, gasolina antes
da sua combinação com o etanol e
diesel e também sem adição de biodiesel. Os produtos vendidos nas
bombas ao consumidor final são
formados a partir do tipo “A” misturados a biocombustíveis.

Inflação oficial fica em 0,71% na prévia de janeiro
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA15), que mede a prévia da inflação oficial, registrou taxa de
0,71% em janeiro deste ano. O resultado ficou abaixo do 1,05% do
IPCA-15 de dezembro, mas acima do 0,30% de janeiro de 2019.
Essa é a maior taxa para o mês
desde 2016 (0,92%). O dado foi
divulgado nesta quinta-feira pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). A taxa do
IPCA-15 acumulada em 12 meses
ficou em 4,34%, acima dos 3,91%

registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.
A taxa de janeiro foi puxada
principalmente pelos alimentos e
bebidas, que tiveram inflação de
1,83% e responderam por mais da
metade da taxa de 0,71% do IPCA15. Os principais responsáveis por
esse resultado foram as carnes, que
tiveram alta de preços de 17,71%
no período e foram o item individual com maior impacto. A alimentação fora de casa também teve alta
importante, de 0,99%.
Outro grupo de despesas com

impacto importante na prévia de
janeiro da inflação foi o de transportes, que teve alta de preços de
0,92%. A gasolina teve inflação de
2,64% e foi o segundo item individual com maior impacto no IPCA.
Também tiveram inflação os grupos de despesa vestuário (0,10%),
saúde e cuidados pessoais (0,35%),
despesas pessoais (0,47%), educação (0,32%) e comunicação
(0,02%). Por outro lado, tiveram
deflação (queda de preços) os grupos de despesa habitação (-0,14%)
e artigos de residência (-0,01%).
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Brasil avança em
ranking internacional
da corrupção em 2019
O Brasil ocupa a 106ª posição
no ranking de percepção da corrupção elaborado pela organização
não governamental Transparência
Internacional, em uma lista de 180
países avaliados. Em 2018, o Brasil estava em 105º lugar, após cair
nove posições naquele ano. A pontuação manteve-se, no entanto, em
35 pontos de um ano para o outro,
em uma escala de 0 a 100. Quanto
mais perto de 100, menos o país é
considerado corrupto.
O índice é feito a partir de levantamentos e pesquisas de 12 instituições de credibilidade internacional,
como o Banco Mundial, o Banco
Africano de Desenvolvimento e a
fundação alemã Bertelsmann Stiftung.
Segundo os dados divulgados
nesta quinta-feira, em São Paulo,
os países com melhor colocação
no ranking foram a Nova Zelândia
e a Dinamarca, ambos em primeiro lugar, com 87 pontos. Albânia,
Argélia, Costa do Marfim, Egito,
Macedônia e Mongólia ficaram
empatados com o Brasil, todos com
35 pontos.

Nas Américas, a pontuação
média ficou em 43 pontos, com
Canadá e Uruguai com 77 e 71
pontos respectivamente, no topo
da classificação regional. O Haiti, com 18 pontos, e a Venezuela,
com 16, foram os países mais mal
avaliados entre os 32 analisados
no índice.
Para o coordenador de pesquisa da Transparência Internacional,
Guilherme France, a queda do Brasil no ranking está relacionada a
retrocessos sofridos ao longo do último ano. “Embora a gente sempre
advogue por reformas e por melhorias, o que nós tivemos no último
ano foram ataques a instituições
que já estavam colocadas, leis que
já estavam vigentes, sendo respeitadas há anos”, enfatizou.
Entre os problemas, ele destaca a decisão do presidente do
Supremo Tribunal Federal, Dias
Toffoli, que, em julho de 2019,
suspendeu as investigações de
processos baseados em dados
fiscais repassados pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf).

Governo pretende mudar período
usado para corrigir salário mínimo
O projeto de lei com a nova política de correção do salário mínimo incluirá uma mudança no
período usado para definir os reajustes. Em vez do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC)
do ano anterior fechado, de janeiro a dezembro, o governo pretende
usar o índice entre dezembro do
ano anterior e novembro do exercício atual para calcular o valor do
mínimo para 2021.
A informação foi passada pelo
secretário especial de Fazenda do
Ministério da Economia, Waldery
Rodrigues. Em reunião com jornalistas, ele explicou que a medida
tem como objetivo prevenir situações como a deste ano, em que o
salário mínimo primeiramente foi
reajustado para R$ 1.039 e depois
aumentou para R$ 1.045, porque a
alta dos preços da carne fez o INPC
fechar o ano além do previsto.

OPINIÃO
Guedes apresentou
PPI, financiamento
público para multis
‘comprarem’ estatais
Afonso
Costa,
Página 2

O sistema é semelhante ao do
teto de gastos, em que o governo
usa o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
de julho do ano anterior a junho
do exercício atual para corrigir o
limite das despesas federais para
o ano seguinte. Segundo Rodrigues, a mudança terá pouco impacto prático no valor final para
o salário mínimo, mas dará mais
transparência aos reajustes e dará
mais previsibilidade para o governo e os trabalhadores.
O secretário assegurou que o
governo preservará a reposição
do salário mínimo pela inflação, como está determinado pela
Constituição. “Vamos alterar a
sistemática de correção do salário
mínimo. O INPC só é divulgado
dias após o fim do ano. Vamos
mudar sem que haja perda”, declarou.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,1710

Dólar Turismo

R$ 4,3100

Euro

R$ 4,6125
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M

RJ (dez.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
IPCA-E
0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,6011

Ouro (gr)

R$ 213,50

Selic
Hot Money

4,50%
0,85% a.m.
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Fuga de cérebros, uma calamidade para o Brasil
Tem sido demonstrado
que o capital humano, nível
de educação da população, é
uma variável extremamente importante nos modelos
de crescimento econômico.
Países que investiram em
educação avançaram também em estabilidade política, crescimento econômico e
lograram conquistas sociais
importantes. Não menos importante é de se ter uma política permanente na formação
de lideranças políticas e em
todas as áreas de conhecimento.
No Brasil, nossas lideranças, na sua maioria,
não estão à altura para
superarmos as crises que
vivemos. A liderança é
um talento que precisa ser
identificado e desenvolvido. Howard Gardner define talento “por um arranjo
complexo de aptidões ou
inteligências, habilidades
instruídas e conhecimento, disposições de atitudes
de motivações que predispõem um indivíduo a sucessos em uma ocupação,
vocação, profissão, arte
ou negócio”. No Brasil a
identificação e desenvolvimento de talentos e lideranças são incipientes.

Na área de Ciência e Tecnologia, a partir da criação
do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) na
década de 50 do século passado, tivemos um progresso
extraordinário especialmente na formação de recursos
humanos.
Um dos programas mais
importantes do CNPq, o de
Iniciação Científica, que tem
hoje a participação de cerca
de 100 mil estudantes do ensino básico e universitário,
representa um celeiro para a
formação de futuros cientistas. Em adição, foi também
notável a implantação de um
sistema de pós-graduação de
qualidade, fundamental para
o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro.
Vivemos uma realidade
econômica
desfavorável.
Equivocadamente, em vez
de aumentarmos os investimentos em Ciência e Tecnologia, como instrumento
para superarmos a crise,
os investimentos têm sido
cortados. Universidades e
centros de pesquisas tentam
dar continuidade aos seus
projetos. Apesar disso, muitos foram interrompidos. Os
jovens pesquisadores desen-

A comunidade acadêmica
e científica, através de suas
organizações – Sociedade
Brasileira para Progresso
da Ciência (SBPC), Academia Brasileira de Ciências
(ABC), Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais (Andifes),
Associação Nacional de
Pós-Graduandos (ANPG) e
outras – tem alertado para
essa verdadeira calamidade
que comprometerá a qualidade de vida das gerações
futuras.
É importante a restauração imediata das verbas
das agências de fomento:
CNPq, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior
(Capes), Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep),
fundações estaduais de
apoio à pesquisas e outras.
Vamos todos lutar contra
essa insanidade, interrompendo essa verdadeira calamidade que é a fuga de
cérebros no Brasil.

cantados começam a emigrar
para países onde a Ciência e
Tecnologia são valorizadas.
É o que chamamos de “fuga
de cérebros”.

Só 0,2% da
população
brasileira possui
doutorado; na
OCDE, a média
é de 1,1%
Essa diáspora de nossos
talentos e lideranças é motivo de extrema preocupação, pois comprometerá o
desenvolvimento e o futuro
do Brasil. Segundo a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas
0,2% da população brasileira possui doutorado, enquanto a média dos países
pertencentes à organização
é de 1,1%. Se não interrompermos
rapidamente
essa diáspora, teremos em
alguns anos números mais
assustadores explicitando o
nosso retrocesso.

 Isaac Roitman
Professor emérito da
Universidade de Brasília,
pesquisador emérito do CNPq
e membro da Academia
Brasileira de Ciências.

O papel mais difícil para Regina Duarte
Regina Duarte é uma atriz
extraordinária e vem, ao
longo dos anos, encantando
a todos os que a assistem na
televisão, no teatro e no cinema. Ela encarna os seus
papéis com total desprendimento e é sempre elogiada
pela crítica. Sua carreira é
reconhecida e vivamente
aplaudida. Já viveu papéis
importantíssimos,
desde
1965, quando estreou na
antiga TV TUPI, na novela
A Dama vencida, vivendo
Malu, passando por outras
participações
relevantes
em Véu de Noiva, Irmãos
Coragem, Minha Doce Namorada, quando recebeu a
alcunha de a “namoradinha
do Brasil”, Carinhoso, Selva de Pedra, Malu Mulher,
Roque Santeiro, Vale Tudo,
dentre tantos outros, até
chegar em Tempo de Amor,
seu último trabalho, em
2017, na telinha. Em 2018,
atuou, no cinema, em As
Herdeiras, e nesse mesmo
ano, no teatro, em O Leão
do Inverno. Sua formação
inclui aulas de balé clássico, com Mozart Xavier,
declamação com Maria Silvia Ferraz Silva e um curso
com Eugênio Kusnet sobre
o método Stanislavski.
O nome de Regina Duarte está definitivamente marcado na História da Televisão do Brasil. E ela é muito
querida por seus numerosos
fãs, além de respeitada pelos colegas, ainda que vários não concordem com o
seu atual posicionamento
político. Regina começou
muito cedo e coleciona prêmios relevantes por suas

inesquecíveis
interpretações. São 55 anos ininterruptos de trabalhos memoráveis. Viveu e encarnou
todos os tipos de mulheres,
em especial as Helenas, em
História de Amor, Por Amor
e Páginas da Vida, do autor
Manuel Carlos. Aliás, Maneco é apaixonado por seu
trabalho.

Criptocontas
possibilitam
movimentação
de recursos em
qualquer lugar do
mundo
Depois de interpretar
tantos papéis, Regina Duarte estará a partir de agora
vivendo o seu maior desafio, como Secretária Nacional de Cultura do Governo
Bolsonaro. Sem dúvida, o
seu posicionamento junto
ao governo tem despertado preocupação de alguns
dos seus colegas de trabalho, que temem pelo desgaste que poderá enfrentar,
comprometendo até a sua
imagem de atriz e de cidadã, em se envolver com um
governo de extrema-direita
que, até então, demonstra
alto desprezo pela cultura,
pelo meio-ambiente e pela
educação do país. Não podemos nos esquecer de que
Regina já apoiou Fernando
Henrique Cardoso, candidato ao Senado; José Serra,

cindir o seu contrato com
a TV Globo, onde recebe
até R$ 120 mil em carteira
assinada, já que é uma das
poucas atrizes que ainda
mantêm contato celetista
com a emissora. Perderá,
assim, a estabilidade de décadas. Na pasta da Cultura,
seu salário girará em torno
de RS 17 mil mensais, apenas 14,2% da remuneração
paga pela Globo.
Regina teria solicitado à
empresa de comunicação
que lhe permitisse voltar a
integrar o cash da emissora,
caso não permanecesse por
mais tempo na equipe do governo. Todavia, esse acordo
parece ser difícil, uma vez
que o Presidente Bolsonaro
ataca quase que diariamente
a TV Globo e ela estaria servindo a um patrão que contraria os interesses da emissora na qual ela se criou e
fez uma carreira de sucesso.
Pode aparentar, inclusive, ingratidão.
O fato é que o martelo
só será batido, quando o
Presidente da República
voltar da sua viagem oficial à Índia. Ele, inclusive,
cogita recriar o Ministério
da Cultura, extinto por ele
mesmo, com o objetivo de
quem sabe seduzir a atriz.
Até lá, muitas expectativas em torno do destino
da eterna viúva Porcina,
de Dias Gomes, estarão na
ordem do dia. É ver para
crer.

candidato à Presidência da
República; e o então prefeito de São Paulo João
Dória. Foi à uma passeata,
empunhando a Bandeira do
Brasil, apoiar as medidas
contra a corrupção a favor
do então juiz federal Sérgio Moro. Esteve em Cuba,
sendo fotografada com o
Comandante Fidel Castro.
Posicionamentos políticos
ambíguos.
Mesmo assim diante de
uma polêmica, Regina recebeu apoio de parte da
classe política, como o do
cantor e compositor Gilberto Gil, ministro da Cultura
de Lula; do diretor Daniel
Filho, seu ex-marido; da
produtora Paula Lavigne;
do ator Carlos Vereza; e da
atriz Maitê Proença. Todos
acreditam que, com seu
talento e carisma, Regina
possa construir uma ponte
entre a inteligência brasileira e o governo Bolsonaro, contribuindo, com seu
jeito doce e sereno e, ao
mesmo tempo, inteligente,
uma ponte para que a cultura volte a ser respeitada e
que a censura hoje imposta
possa ser abrandada, pelo
menos. Ela, todavia, terá
de se adaptar a um mundo
diferente do que convive,
sem uma liberdade maior.
Difícil será interpretar esse
papel! Mas os desafios são
sempre muito bons e vencê-los melhor ainda.
A demora da atriz em
confirmar sua entrada na
Esplanada dos Ministérios
está diretamente associada
ao seu custo de vida. Ela
terá, por exemplo, de res-

 Paulo Alonso
Jornalista, é reitor
da Universidade
Santa Úrsula

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Brazil for sale*
O Fórum Econômico
Mundial de Davos é um
shopping às avessas: em
vez das lojas e vendedores
esperarem os compradores, são os compradores
que esperam os vendedores. Os compradores são
as multinacionais e o capital financeiro, enquanto
os vendedores são os governos dos países subservientes ao capital internacional.
Os governos subservientes vendem as riquezas naturais de seus
países, empresas públicas, direitos trabalhistas,
a força de trabalho das
suas populações, sem que
tenham sido eleitos para
tanto, já que no geral os
processos eleitorais são
antidemocráticos, beneficiando aqueles que têm
mais recursos, que mentem descaradamente para
os eleitores, que escondem
suas verdadeiras ideias de
submissão.
Estão presentes em
Davos, na Suíça, representantes de cerca de 140
das maiores empresas do
planeta, das quais muitos
têm interesses diretos no
Brasil, segundo relatos da
imprensa.
Representando o Brasil
nessa verdade feira estão
o ministro da Economia,
Paulo Guedes, e alguns dos
seus assessores, já que o
presidente da República se
mostrou absolutamente incapaz no ano passado. Não
que o ministro seja alguma
sumidade, mas ele sabe
quais são os interesses do
capital e como viabilizá-los.
Em seus pronunciamentos o ministro colocou o
Brasil à venda. Primeiro,
capitalizou a reforma da
Previdência, que contribui
para a destruição do SUS,
prejudica diretamente os
trabalhadores, aposentados e pensionistas, além
de auxiliar os regimes de
previdência privada e garantir recursos para o pagamento da falsa dívida
pública, de interesse do
capital financeiro.
A privatização dos Correios foi um dos temas
abordados nas reuniões,
com interesse da estadunidense UPS. Já a chinesa
Huawei está de olho na telefonia. A energia e o saneamento, com destaque para
a Cedae do Rio de Janeiro,
também foram destacadas e
objetos de interesse por parte das multinacionais, além
da Eletrobras, Telebras,
Casa da Moeda, ferrovias,
rodovias e aeroportos.
O ministro apresentou o
Programa de Parcerias de
Investimentos, sigla que
representa financiamento
público para as multinacionais “comprarem” as
empresas estatais, abordando mais de 100 projetos em curso. Em suma,
colocou o país à venda em
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condições mais que facilitadas.
Entre as preocupações
das empresas estrangeiras
estão a reforma tributária
brasileira – eles querem
mais isenções de impostos
e créditos subsidiados; assim como a reforma administrativa, a fim de sucatear ainda mais as empresas
públicas, tentar calar
quaisquer manifestações
em sua defesa, e reduzir
seus preços.
Para as negociatas não
ficarem escancaradas, o
meio ambiente é um dos
temas em destaque no
fórum. Foi cobrado dos
representantes do atual
governo brasileiro compromissos com a sua defesa, em especial da Amazônia.
O ministro Paulo Guedes, tentando responder ao
tema, pagou vexame até
mesmo para os representantes das multinacionais:
“O pior inimigo do meio
ambiente é a pobreza. As
pessoas destroem o meio
ambiente porque elas precisam comer. Elas têm
outras preocupações, as
quais não são as mesmas
preocupações das pessoas
que já destruíram as florestas, que já combateram
as minorias étnicas e todas
essas coisas. É um problema muito complexo, não
tem uma solução simples,
mas o primeiro passo é
tentar acabar com todos
esses obstáculos, e é algo
que nós estamos tentando
fazer agora”, disse ele.
Ao contrário do presidente, ele admite que
existe fome no Brasil, mas
culpa quem luta contra
ela como os agressores
ao meio ambiente, não os
verdadeiros destruidores,
os ruralistas e grandes empresas que destroem cada
vez a floresta e o meio ambiente como um todo.
Medidas similares a essas
defendidas pelo ministro foram adotadas em outros países, com imensos prejuízos
para seus povos. Não deram
certo lá nem darão aqui, pois
não visam o bem-estar da
população, muitos menos o
fortalecimento do país, mas
apenas garantir as benesses
do capital.
Essas iniciativas são as
verdadeiras inimigas do
povo brasileiro. São elas
que devemos combater
prioritariamente, sem esquecer um possível totalitarismo, manifestado abertamente por integrantes e
simpatizantes do governo.
*Apesar de ser adepto
do mestre Ariano Suassuna
e ser contra a utilização de
expressões em outra língua
que não a nossa, abri uma
exceção para deixar claro o
que está acontecendo.

 Afonso Costa
Jornalista
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Arrecadação sobe 1,69% e Prevenção à lavagem de
soma R$ 1,537 tri em 2019 dinheiro começa em julho

A arrecadação de impostos
federais em 2019 totalizou
R$ 1,537 trilhão, um crescimento real de 1,69% em
comparação ao ano anterior.
Corrigido pela inflação, o valor chegou a R$ 1,568 trilhão,
o maior volume desde 2014,
de R$ 1,598 trilhão. A análise
das receitas do último ano foi
divulgada nesta quinta-feira
pela Receita Federal.
Segundo o órgão, o resultado de 2019 pode ser explicado pelo desempenho da
atividade econômica e “por
fatores não recorrentes”, ou
seja, que não se repetem.
Os setores econômicos que
mais contribuíram para o resultado foram as entidades

financeiras, a extração de
minerais metálicos, a eletricidade, o comércio atacadista e as atividades auxiliares
do setor financeiro.
Um dos fatores não recorrentes citados pela Receita foi o das reorganizações
societárias de empresas
(fusões e aquisições), que
afetaram as arrecadações do
Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL). O volume
arrecadado com os dois impostos chegou a R$ 14 bilhões, também influenciado
pelas alterações nas regras
de compensação de créditos
tributários com débitos rela-

tivos ao recolhimento mensal por estimativa.
A arrecadação com parcelamentos de dívidas, que ocorreu no início de 2018 e não se
repetiu em 2019, também influenciou o resultado do ano.
“Sem considerar o efeito dos
fatores não recorrentes apontados, verifica-se crescimento
real de 1,33% no período de
janeiro a dezembro de 2019 e
de 0,34% no mês de dezembro
de 2019”, informa a Receita.
Em dezembro, a arrecadação
total de impostos federais
atingiu R$ 147,501 bilhões,
registrando crescimento real
– descontada a inflação – de
0,08% em relação a dezembro
de 2018.

Dívida de R$ 1,4 bi leva Fitch
a rebaixar nota da Argentina
A agência de classificação de risco Fitch reduziu
para “default restrito” (RD)
a nota da dívida argentina de
longo prazo em moeda local,
mas manteve em “CC” (alto
risco de calote) a dívida em
moeda estrangeira. A mudança na avaliação é a mesma feita na quarta-feira pela
Standard & Poor’s. A agência rebaixou a nota da dívida
argentina em moeda local
para “calote seletivo”.
O rebaixamento ocorre
depois que o governo fez
uma troca de dívidas locais
de curto prazo, no valor de
cerca de US$ 1,4 bilhão.
Essa dívida, que estava em
instrumentos com taxa fixa,
foi trocada por outra em taxa
variável, mas com venci-

mento posterior, citou o G1.
A Fitch explicou que, apesar da troca afetar apenas uma
parcela pequena dos próximos pagamentos, a ela pode
fazer parte de uma estratégia
mais ampla, e que trocas semelhantes possam acontecer
no futuro. Assim, a nota deve
ser mantida em RD até que se
acredite que o programa de
trocas foi finalizado.
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, enviou na terça-feira (21) um
projeto de lei ao Congresso
visando reestruturar a dívida pública, e pediu “tempo”
e “boa fé” a seus credores,
entre eles o Fundo Monetário Internacional (FMI). “Temos uma carga da dívida que
é insustentável”, declarou o

ministro da Economia, Martín Guzmán, que enfrenta
uma recessão e inflação anual superior a 50%.
O projeto autoriza o Executivo a “efetuar operações
de administração de passivos,
trocas (de bônus), reestruturações de vencimentos dos juros e amortizações de capital
dos títulos públicos emitidos
sob lei estrangeira”. O ministro Guzmán destacou que o
projeto busca “que o país melhore ao menos duas das três
seguintes condições: prazos,
taxas de juros e montante do
capital”. Em recessão desde
2018 e com inflação anual
superior a 50%, a Argentina
enfrenta uma dívida de US$
335 bilhões , incluindo US$
44 biljhões junto ao FMI.

Circular nº 3.978
aprimora
controle sobre
procedimentos
e controles

Está previsto para entrar
em vigor em 1º de julho
uma nova regulamentação
do Banco Central do Brasil
sobre prevenção à lavagem
de dinheiro. O BC publicou
nesta quinta-feira a Circular
nº 3.978, que aprimora a regulamentação que trata da
política, dos procedimentos
e dos controles internos a
serem adotados pelas instituições reguladas na prevenção da utilização do sistema
financeiro para a prática dos
crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos
e valores e de financiamento
do terrorismo.
Sendo o BC, os aprimoramentos na regulamentação buscam dar maior eficiência e efetividade aos
procedimentos
adotados
na prevenção à lavagem
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT), ampliando a adoção
de abordagem com base no
risco, que prevê a aplicação
de controles reforçados para
as situações de maior risco
e de controles simplificados
nas situações de menor risco. Para isso, as instituições
reguladas deverão realizar
avaliação interna de risco
específica, com o objetivo
de identificar e mensurar o

risco de utilização de seus
produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro
e do financiamento do terrorismo.
Foram aprimorados, ainda, os procedimentos destinados a conhecer os clientes,
que devem compreender a
identificação, a qualificação
e a classificação do cliente,
por meio da coleta, verificação e validação de informações, compatíveis com o
perfil de risco, com a natureza da relação de negócio,
com a política de PLDFT e
com a avaliação interna de
risco da instituição. Esses
procedimentos devem ser
reavaliados de forma permanente, de acordo com a
evolução da relação de negócio e do perfil de risco do
cliente.
Os procedimentos de qualificação de clientes devem
incluir também a verificação
da condição do cliente como
Pessoa Exposta Politicamente (PEP), bem como de seus
representantes, familiares ou
estreitos colaboradores. As
instituições reguladas deverão, também, considerar a
condição dessas pessoas no
monitoramento, seleção e
análise de operações e situações com indícios de suspeita de lavagem de dinheiro
ou de financiamento do terrorismo.
Com relação à obrigatoriedade de registro de operações, a regulamentação
abrange todos os produtos
e serviços oferecidos pela
instituição,
independentemente do valor da operação. Esses registros deverão conter informações

que permitam identificar as
partes envolvidas na operação, inclusive a origem e
o destino dos recursos, no
caso de operações relativas
a pagamentos, recebimentos
e transferências de recursos,
por meio de qualquer instrumento.
Comunicação
No que diz respeito às
comunicações de operações
suspeitas ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foram definidos prazos específicos
para as etapas de monitoramento, seleção, análise e
comunicação, o que possibilitará maior eficácia na utilização dessas informações
nos trabalhos de inteligência
financeira.
A nova regulamentação
prevê, ainda, a obrigatoriedade de as instituições implementarem procedimentos
destinados a conhecer seus
funcionários, parceiros e
prestadores de serviços terceirizados, incluindo procedimentos de identificação e
qualificação.
As instituições reguladas
devem avaliar periodicamente a efetividade da política, dos procedimentos
e dos controles internos,
com a elaboração de plano
de ação destinado a solucionar as deficiências identificadas. Para isso devem
estabelecer mecanismos de
acompanhamento de modo
a assegurar a implementação e a adequação da política, dos procedimentos e dos
controles internos estabelecidos na norma.

França aceita adiar imposto
sobre transações online
A França aceitou adiar a
criação este ano de um imposto sobre transações online, em troca do compromisso dos Estados Unidos de
não impor por certo tempo
tarifas retaliatórias. Conforme a agência Brasil, o ministro das Finanças da França,
Bruno Le Maire, e o secretário do Tesouro dos Estados
Unidos, Steven Mnuchin, fecharam acordo sobre o tema
na cidade suíça de Davos,
onde se encontraram à mar-

JANEIRO & FEVEREIRO
CONCERTOS
GRATUITOS
2020

VANGOGH

Trump ameaça
UE com novas
tarifas de
importação
Pouco depois de seu governo negociar uma trégua
na guerra tarifária com a China, o presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, volta
agora seus canhões para a Europa. O líder da Casa Branca
ameaçou impor tarifas devastadoras sobre os automóveis
europeus para forçar a União
Europeia (UE) a ceder nas
negociações sobre um acordo comercial transatlântico.
Anteriormente, Trump havia
prometido aumentar as tarifas
sobre as importações dos veículos fabricados na UE, mas
acabou adiando a decisão.
Trump se reuniu com a
nova chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,
durante o Fórum Econômico
Mundial em Davos, na Suíça, onde teria reforçado a
posição norte-americana de
diminuir as desvantagens comerciais de seu país em relação ao bloco europeu.

gem do Fórum Econômico
Mundial.
Em entrevista a jornalistas, Le Maire disse que ele e
Mnuchin reafirmaram a determinação de trabalhar com
a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) na criação de regras internacionais
capazes de regular a criação
de impostos sobre transações
online.
O governo dos Estados
Unidos havia reagido for-

temente contra o plano da
França de taxar gigantes de
tecnologia, argumentando
que a medida equivaleria a
discriminação contra várias
empresas norte-americanas,
como Google e Facebook.
Washington estudava a possibilidade de represálias por
meio da imposição de sobretaxas em total correspondente a US$ 2,4 bilhões sobre
importações de champanhe,
bolsas e outros produtos
franceses.

GUARATIBA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.813/0001-07 - NIRE 33.3.0032720-7
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/01/20
Data, Horário e Local. No dia 13/01/20, às 12h, na sede social da Cia., na
Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei
nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas
da Cia.. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a rerratificação do valor do
capital social da Cia., estipulado na AGE da Cia. realizada no dia 10/10/19;
(ii) o aporte na Cia. com emissão de novas ações ordinárias da Cia.; (iii) a
autorização à administração da Cia. para a prática de todos e quaisquer atos
necessários à implementação da matéria disposta no item ‘ii’; e (iv) a reforma
e consolidação do Estatuto Social. Deliberações. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por
unanimidade: (i) A rerratificação do valor do capital social da Cia., definido
na AGE da Cia. realizada no dia 10/10/19 como R$ 176.905.331,00, para
passar a constar o montante de R$ 211.598.819,00, tendo em vista o capital
social anterior no valor de R$ 173.050.500,00 acrescido do aporte realizado
na referida AGE no montante de R$ 38.548.319,00. (ii) Aprovar aporte na
Cia., no montante de R$ 110.000,00 e a emissão de 110.000 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes,
pelo preço de emissão de R$ 1,00, fixado nos termos do art. 170, §1º da Lei
das S.A., de forma que o capital social da Cia. passa de R$ 211.598.819,00
para R$ 211.708.819,00 dividido em 211.708.819 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão pago por cada ação no
âmbito do aumento de capital será alocado às contas de capital social e de
reserva de capital da Cia., na proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente. A totalidade das novas ações emitidas serão subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 30 dias pela única acionista
Guarapari Participações S.A., com sede na Rua Alcindo Guanabara, nº 25,
sala 1.804, Centro/RJ, CNPJ/ME 30.234.799/0001-41, nos termos do boletim
de subscrição constante do Anexo I à presente ata. Em razão das deliberações acima, alterar o art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com
a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 211.708.819,00 dividido em 211.708.819 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iii) A unanimidade dos presentes
autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências necessárias
à efetivação da deliberação ora aprovada. (iv) Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada, cuja cópia,
após lida e rubricada por todos, foi arquivada na sede social da Cia.. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes. RJ, 13/01/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente, Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 22/01/20 sob o nº
3838493. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Crise na Cedae
será debatida na Alerj
A crise que se instalou na Cedae nas últimas semanas,
por conta da distribuição de água de qualidade duvidosa
à população, será um dos principais temas dos debates na
Alerj assim que terminar o recesso parlamentar. A privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio
de Janeiro precisa da aprovação dos deputados estaduais.
O assunto já esteve na ordem do dia da Alerj em várias
ocasiões desde o governo Marcello Alencar (1995-1999),
que privatizou uma série de empresas estatais como a Cerj
(Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro),
Banerj (Banco do Estado do Rio de Janeiro), Conerj, Ceg
(Companhia Estadual de Gás), Flumitrens e Metrô, mas
encontrou resistência dos deputados e não conseguiu privatizar a Cedae.

Estado fará campanhas pela
doação de medula óssea
O governador
Wilson
Witzel
sancionou a lei, de
autoria do deputado Waldeck Carneiro (PT), que inclui no Calendário
de datas comemorativas do Estado
do Rio de Janeiro
o Agosto Laranja,
sobre a conscientização da doação
de medula óssea.
Governador Wilson Witzel
Instituído no dia
30 de agosto, de 2006, o Dia Nacional de Conscientização
da Esclerose Múltipla (EM)é representado pela cor laranja e, desde então, o mês de agosto ficou conhecido como
“Agosto Laranja”, onde ocorrem promoções de eventos
para fazer com que cada vez mais pessoas saibam o que é
doença, como diagnosticá-la, tratá-la e viver bem com ela.

Prefeitura de Niterói promove curso de
legislação eleitoral a seus servidores
A Prefeitura de Niterói mandou para a sala de aula
agentes públicos de várias secretarias. O curso, ministrado pela Procuradoria Geral do Município, teve o objetivo de capacitar os funcionários em relação à publicidade
institucional no período eleitoral e abordou as principais
legislações referentes ao tema e exemplos concretos de
condutas lícitas e ilícitas durante o período eleitoral. Tudo
para evitar problemas com a Justiça Eleitoral, que anda
mais rigorosa do que nunca.

Axel Grael será candidato
a prefeito de Niterói
Por falar em Niterói, esta semana o
prefeito de lá, Rodrigo Neves (PDT), definiu que Axel Grael
(PV) será o candidato da situação nas
eleições municipais
deste ano. Além de
Grael, disputavam a
indicação e o apoio
de Neves o deputaAxel Grael
do estadual Paulo
Bagueira (SDD), cotadíssimo para ser vice na chapa de
Axel, e a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer (PDT). Rodrigo Neves está em seu segundo mandato e
não pode disputar a reeleição. Axel Grael foi vice-prefeito
de Neves no seu primeiro mandato e sua família, tradicional em Niterói, é formada por velejadores campeões
olímpicos.

Gustavo Schmidt dará explicações
ao Colégio de Líderes da Alerj
O principal adversário de Axel Grael à Prefeitura de
Niterói, o deputado estadual Gustavo Schmidt (PSL) terá
que dar muitas explicações ao Colégio de Líderes e à corregedoria da Alerj assim que o recesso parlamentar acabar, em fevereiro. Ele está sendo acusado de usar parte da
verba de gabinete para pagar o aluguel de um imóvel que
funciona como comitê eleitoral de um correligionário em
Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Curso de Libras para
Bombeiros Civis
A Câmara Municipal de Petrópolis, na Região Serrana, aprovou lei tornando obrigatório o ensino de libras
nos cursos de formação de Bombeiros Civis. A medida é
para facilitar a comunicação dos bombeiros com pessoas com deficiência auditiva em caso de emergência. Por
lei municipal, a presença do Bombeiro Civil é obrigatória em casas de shows, shoppings centers, universidades,
supermercados, e locais fechados com grande circulação
de pessoas no município. O último censo realizado pelo
IBGE em 2010 apontou que na ocasião havia mais de 10
milhões de surdos no Brasil.

Comércio varejista do Rio
vendeu menos 2,9% em 2019

Ponto fora da curva na
comparação com a maioria das capitais brasileiras
que registraram índices de
crescimento, as vendas do
comércio da Cidade do Rio
de Janeiro recuaram 2,9%
no acumulado de janeiro/
dezembro de 2019 em relação ao mesmo período
de 2018, de acordo com a
pesquisa Termômetro de
Vendas divulgada mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro
– CDLRio, que ouviu cerca de 500 estabelecimentos comerciais.
Foi o décimo segundo
mês de resultado negativo:
janeiro (-3,2%), fevereiro
(-3,8%), março (-4%), abril

(-3,6%), maio (-3,1%), junho (-3,8%), julho (-3,9%),
agosto (-2,1%), setembro
(-2,2%), outubro (-2,3%),
novembro (-1,2% e dezembro (-1,5%).
A pesquisa mostra também que em dezembro as
vendas caíram 1,5% em comparação com o mesmo mês
do ano anterior. Foi o décimo segundo mês de resultado negativo: janeiro (-3,2%),
fevereiro (-3,8%), março
(-4%), abril (-3,6%), maio
(-3,1%), junho (-3,8%), julho (-3,9%), agosto (-2,1%),
setembro (-2,2%), outubro
(-2,3%), novembro (-1,2% e
dezembro (-1,5%).
Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio, disse
que 2019 não será de boas

lembranças nem para os setores produtivos, nem para
a sociedade como um todo.
Todos sofreram as consequências da crise.
“Neste cenário, o Rio de
Janeiro, em particular, foi
um dos estados mais atingidos, ao contrário da maioria
dos outros estados que experimentaram alguma recuperação. Todo esse quadro
caótico atingiu diretamente
o comércio, grande pilar e
pulso da nossa economia,
responsável pela maioria dos
empregos formais do estado”, diz Aldo.
Ele lembra ainda que na
capital, a camelotagem e a
desordem urbana desenfreada tomaram conta dos principais corredores comerciais

da cidade, afastando os consumidores e prejudicando
ainda mais o comércio.
“Mesmo assim o comerciante fez a sua parte.
Planejou e organizou-se.
Comprou tecnicamente produtos desejados com preço
e quantidades adequadas.
Investiu no treinamento da
equipe para vender mais e
conquistar novos clientes.
Além disso realizou – e
vem realizando - todo o tipo
de promoção, liquidação e
descontos para estimular
os consumidores, mas nada
disso foi o suficiente para
aumentar as vendas, daí o
resultado negativo, que se
repetiu mês a mês durante
todo o ano passado”, conclui Aldo.

Produção de motos deve crescer 6,1% neste ano
A Associação Brasileira
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares
(Abraciclo) prevê a produção de 1.175.000 motocicletas neste ano, o que representa aumento de 6,1% ante
2019, quando foram licenciadas 1.107.758 unidades.
A Abraciclo, que representa 98% das fabricantes
desse tipo de veículo, estima
queda de 27,5% nas exportações, com as vendas passando de 38.614 para 28 mil
unidades. O índice é melhor
do que o registrado na comparação de 2018 com 2019,
de - 45,3%.
Segundo o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian, o que explica a diminuição nas exportações é o
cenário “de deterioração” da
economia de países que já
se consolidaram como consumidores das motocicletas
brasileiras, com destaque
para a Argentina. Diante das
circunstâncias que enfrenta
atualmente, a Argentina registrou no fim do ano passado redução de 60% no volume de motocicletas importadas do Brasil. Já as remessas
para os Estados Unidos,
segundo maior mercado, ti-

veram expansão de 25,5%.
O Brasil ocupa a oitava posição no ranking mundial de
produtores.
A Abraciclo informou
também que o segmento
espera aumento de 5,8% no
varejo de motocicletas. O
percentual se aproxima do
estimado para o atacado,
que é de 5,7%. Os indicadores ficam bem abaixo das
marcas de 2019, que foram,
respectivamente, de 14,6%
e 13,2%. “A maior parte da
produção [de 2019] realmente foi para mercado interno”, afirmou Fermanian.
A frota nacional de motocicletas totaliza 28 milhões de
unidades.
Fermanian disse que os
níveis atingidos no ano
passado “encorajam a ter
uma visão mais otimista
para 2020”, mas ressaltou
que não se pode garantir
que a realidade corresponda aos prognósticos de desempenho. “A gente não
tem um cenário, uma expectativa de, por exemplo,
quanto o país vai crescer,
quais serão as reformas implantadas. Tudo isso ainda
nos remete a um cenário de
certa incerteza”, afirmou.
“Pelo menos, um patamar

de 6% de crescimento já é
bastante significativo.”
Bicicletas
A Abraciclo apresentou
também informações sobre
a produção e o consumo de
bicicletas. Para esse nicho,
a projeção é de que as montadoras fabriquem 987 mil
unidades neste ano. No ano
passado, saíram das esteiras
919.924 unidades.
A expectativa, portanto,
é de incremento de 28%, na
comparação de um ano com
o outro. A taxa supera a variação gerada de 2018 para
2019, que foi de 18,9%.
No ano passado, as bicicletas do modelo mountain
bike predominaram nas montadoras (47,5%). Em segundo lugar, vieram as urbanas
e de lazer, que representaram

36,7% do total. Em seguida,
aparecem as infantojuvenis,
com uma parcela de 14,%.
Segundo o presidente da
Abraciclo, a tendência é que
as bicicletas elétricas caiam,
cada vez mais, o gosto do
consumidor, de forma que,
até o fim deste ano, o total
de unidades salte dos 2.958
registrados em 2019 para 11
mil. Se assim ocorrer, o aumento será de 271,9%.
Assim como ocorre com as
fábricas de motocicletas, as
montadoras de bicicletas ainda se concentram mais fortemente na Região Sudeste do
país. Balanço da Abraciclo,
datado de junho, mostra que
as fabricantes de bicicletas
do Polo Industrial de Manaus
geraram 1,1 mil empregos diretos e 3,5 mil indiretos. Já as
de motocicletas empregaram
12,1 mil pessoas.

Brasil tem mais de 430
startups de educação

Patinete: Grow encerra
atividade em 14 cidades
A Grow, empresa de mobilidade que reúne patinetes
e bicicletas da Grin e Yellow,
vai encerrar as atividades em
14 cidades. A companhia
permanecerá atuando apenas
em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Nessas
três cidades, será permitido
apenas o uso de patinetes,
enquanto as bicicletas estão
suspensas sem prazo de retomada.
A companhia deixará de
atuar em Belo Horizonte
(MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Goiânia (GO),
Guarapari (ES), Porto Alegre (RS), Campinas (SP),
Santos (SP), São Vicente
(SP), São José dos Campos
(SP), São José (SC), Torres
(RS), Vitória (ES) e Vila Velha (ES).

Em nota, a firma justificou a decisão como parte
de um processo de reestruturação. “As medidas fazem
parte de um processo de reestruturação da empresa. A
decisão foi tomada para que
a companhia promova um
ajuste operacional e continue
prestando serviços de forma
estável, eficiente e segura”,
informou no texto.
O comunicado acrescenta
que a empresa buscará “parcerias públicas e privadas”
para “fortalecer e expandir
sua operação”. A Grow nasceu em 2019 na fusão da
Grin e da Yellow. Ela possui
atuação em sete países da
América Latina. Segundo o
informe, a startup é a terceira
maior firma de micromobilidade do mundo.

A KPMG e a Distrito Dataminer realizaram um levantamento sobre startups
que atuam no setor de educação, intitulado “EdTech
Mining Report”. O relatório mostra que, no Brasil,
existem 434 startups nesse
setor, sendo que São Paulo engloba quase a metade
delas com 41,6%. O estado
tem o percentual maior que
às regiões Sul (20,7%), Nordeste (8,2%), Centro-Oeste
(6,4%) e Norte (1,3%). De
acordo com o levantamento,
a distribuição geográfica de
EdTechs é maior que em outros setores, como por exemplo, o das FinTechs (startups
de finanças).
De acordo com o estudo,
as EdTechs são divididas
em seis categorias, sendo o
item “ferramentas para instituições” o principal deles
com 25,4%. As outras categorias são as seguintes: novas formas de ensino representam 20,8%; seguidas por
plataformas para educação,
17,3%; ensinos específicos,
17,1%; foco no estudante,
12,7%; conteúdo educativo,
4,2%; financiamento do ensino, 2,5%. O levantamento
mostrou também que, entre
2013 e 2017, foi registrado
um aumento de 62% no número de startups de educação no país, totalizando 273

somente nesses quatro anos.
“No Brasil, há um número considerável de EdTechs, porém, o quantitativo
é inferior do cenário internacional. O mercado global
deve crescer 17% ao ano,
atingindo um faturamento
de 252 bilhões de dólares no
próximo ano. Outro aspecto
que reforça o potencial das
EdTechs no Brasil é o avanço das matrículas dos alunos
do ensino na modalidade de
educação à distância”, explica o sócio-líder em educação
da KPMG do Brasil, Marcos
Boscolo.
Com relação ao faturamento, a pesquisa mostrou
ainda que 19,9% dessas
empresas faturam até 360
mil reais; 61% empresas de
360 mil a 5 milhões de reais; 14,2% de 5 milhões a
25 milhões de reais; 1,6% de
25 milhões a 50 milhões de
reais; e apenas 2,2% delas
faturam mais de 50 milhões.
“Além de tornar as aulas
mais dinâmicas e atrativas,
os principais benefícios da
tecnologia no ensino são:
acompanhar o processo pedagógico em que é possível
classificar os erros e acertos
do aluno; identificar lacunas
de aprendizagem e planejar
intervenções
apropriadas
para solucioná-las e individualizar o ensino.
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Na busca pela estabilidade de
preços BCE revisa sua estratégia
Procedimento
não é realizado
desde 2003
O Banco Central Europeu (BCE) comunicou nesta quinta-feira a revisão de
sua estratégia. A iniciativa
está sendo considerada o
principal projeto do ano da
instituição monetária. Para
começar, o conselho de governadores da instituição,
que se reuniu em Frankfurt,
na Alemanha, deixou a principal taxa de juros em zero,
enquanto os bancos aplicarão uma taxa de 0,50% sobre
os depósitos que confiam
ao banco central em vez de
emprestá-los a seus clientes.
As taxas permanecerão
em seu nível atual, ou “mais
baixas”, até que a inflação
na Zona do Euro caia para
menos de 2%. Conforme a
AFP, os guardiães do euro
também “decidiram lançar
uma revisão da estratégia de
política monetária do BCE”,
um projeto anunciado em
dezembro..

Em quase três meses à
frente da instituição, Christine Lagarde se esforçou para
cerrar fileiras depois de um
pacote de medidas impostas
em setembro por seu antecessor, Mario Draghi, ao
custo de divisões internas
sem precedentes. A francesa
precisa ainda esclarecer as
linhas gerais da revisão estratégica de política monetária prometida para este ano.
O exercício não é realizado desde 2003 e ocorre
após oito anos de mandato
de Draghi, um período pontuado por crises. A parte
“mais importante da revisão
se concentrará em definir
a estabilidade dos preços
e como alcançá-la”, disse
Carsten Brzeski, economista
do ING. Essa estabilidade é
definida desde 2003 por uma
meta de inflação “próxima,
mas abaixo de 2%”, atrás
da qual o BCE corre há sete
anos e que pode ser reformulada com a introdução da
ideia de “simetria”.
Assim, a inflação poderia
se desviar em torno de 2%,
sem que isso leve a instituição a ajustar imediatamente
sua política.

“O resultado da análise
estratégica determinará se
as taxas de juros negativas
podem terminar em cerca de
dois anos, ou se tornar uma
característica permanente da
política monetária do euro”,
disse Friedrich Heinemann,
do Instituto ZEW. Esse esclarecimento também seria “útil para limitar as divergências no conselho de
governadores”, acrescenta
Alain Durré, economistachefe do Goldman Sachs.
Como Lagarde prometeu
“revirar cada pedra”, o pensamento estratégico também
deve incluir os efeitos colaterais causados por ferramentas excepcionais, como a
taxa negativa e, novo ponto,
levando a questão climática
em conta. Isso envolveria,
por exemplo, “esverdear” a
compra de títulos públicos e
privados, o famoso QE pelo
qual o BCE comprometeu
mais de 2,6 trilhões de euros desde 2015 para apoiar
a economia. Isso orientaria
as escolhas para títulos que
atendem aos critérios ambientais.
Em sua segunda coletiva de imprensa à frente do

BCE, Lagarde também deve
refinar sua avaliação dos riscos para o crescimento, uma
passagem importante para os
agentes financeiros. Ela terá
de pesar suas palavras após
a nova ameaça do presidente
dos Estados Unidos, Donald
Trump, de sobretaxar os carros europeus, se não abandonarem seus planos de um
imposto digital, ou se não
resolverem a questão comercial.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, respondeu que tal
acordo deve ser possível “em
algumas semanas”, como a
trégua sino-americana, que
surpreendeu Bruxelas.
Os riscos conjunturais parecem se atenuar, a recessão
no setor manufatureiro na
zona do euro parece tocar
o piso, enquanto a inflação
subiu para 1,3% em dezembro. Ao final, a chefe do
BCE deve, portanto, ceder
ao exercício de equilíbrio,
fazendo uma avaliação mais
otimista do risco que pesa
sobre o crescimento sem ter
anunciado um “rumo a uma
política mais rígida”, resume
Durré.

Engie irá construir e explorar rede de transporte de eletricidade
A companhia elétrica
francesa Engie assinou contrato para construir e explorar uma rede de transporte
de eletricidade na região
Norte do Brasil. Avaliado
em cerca de 750 milhões
de euros (cerca de US$ 830
milhões), o projeto “inclui
a construção, exploração e
manutenção de uma rede de
transporte de eletricidade de
uma nova subestação e da
extensão de outras três subestações”, informou a Engie em um comunicado nesta
quinta-feira.
“Nesta data, foi assinado
o contrato de compra e venda de ações entre a Engie
Transmissão de Energia Participações S.A, uma controlada da companhia, e Sterlite
Brazil Participações S.A.,

na qualidade de vendedora e a Sterlite Novo Estado
Energia S.A, na qualidade
de interveniente-anuente, o
qual regula a aquisição pela
Engie Transmissão da totalidade das ações de emissão da Novo Estado detidas
pela Sterlite Participações”,
destacou a empresa em fato
relevante.
O negócio entre as empresas foi firmado em 23 de
dezembro último. Em dezembro de 2017, a Sterlite
Participações, controladora
da Novo Estado, venceu o
Lote 3 do leilão de transmissão da Aneel, referente
ao empreendimento a ser
construído na região norte
do país.
“O fechamento da operação prevista no contrato

está sujeito à satisfação de
determinadas
condições
precedentes, incluindo a
obtenção de aprovação
pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)”,
esclareceu a companhia em
fato relevante.
“Esta aquisição está alinhada com a estratégia da
companhia de se posicionar como um dos principais
agentes da infraestrutura
energética brasileira”, afirmou o diretor-presidente e de
relações com investidores da
Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini. “Enxergamos
a oportunidade de ampliar
a nossa atuação no país no
segmento de transmissão,
que, com o reforço de novas
linhas, melhora a eficiência
energética do setor – uma

das premissas básicas da Engie em seus investimentos”,
afirmou Sattamini no mês
passado.
A Engie, que está sediada
no Brasil em Florianópolis,
em Santa Catarina, acredita
que o feito deve reforçar sua
posição na América Latina.
De acordo com a empresa,
a construção das instalações
deve começar ainda este ano,
sem precisar data precisa. A
concessão de 30 anos é o segundo projeto de transporte
de eletricidade da Engie no
Brasil. Aliás, a empresa é a
maior geradora privada de
energia do Brasil, com participação de cerca de 6,2% no
mercado.
Até 2022 a empresa prevê instalar 3.000 km de rede
elétrica no Brasil.

Robôs de investimento podem ajudar pequenos investidores
O número de CPFs cadastrados na bolsa brasileira dobrou em 2019, passando de
1,6 milhão, segundo dados
da B3. Isso porque com os
juros básicos da economia
no menor patamar histórico
- e em tendência de queda
- cresce o número de pequenos investidores que buscam
alternativas mais rentáveis,
capazes de garantir o poder
de compra do dinheiro e gerar um prêmio mais significativo que os tradicionais títulos públicos e privados de
renda fixa
Para ajudar os pequenos investidores a obter o
conhecimento necessário
para aplicar em ativos com
maior risco e diversificar a
carteira, num país que por
muitos anos negligenciou a
educação financeira da população, as casas de análise
independentes têm usado a
inteligência artificial para
oferecer serviços mais assertivos e acessíveis aos
clientes que não têm tanta
experiência com o mercado
de capitais.
“Desde o início do Plano Real, o brasileiro conviveu com o conforto de
aplicações rentáveis, líquidas e seguras. Mas agora
as distorções do mercado
começam a ser corrigidas
e o investidor vai precisar
de uma postura mais ativa
para conquistar ganhos sig-

nificativos”, explica o CEO
da Sabe Invest, Luiz Guilherme Dias. Mas o pequeno investidor nem sempre
têm condições de arcar com
os custos de um gestor de
investimentos a seu dispor
24 horas por dia. Desta forma, a tecnologia pode facilitar o ingresso no mundo
volátil das ações com mais
assertividade, a um preço
que cabe no bolso.
Performances
Além de baratear os custos do serviço de gestão de
recursos, os robôs de investimento têm garantido
performances
superiores
ao Ibovespa na seleção de
ações para investir. A carteira “campeã” da Sabe Invest,
por exemplo, obteve rentabilidade que superou o principal benchmark da bolsa em
83% na média dos últimos
12 meses.
Por meio do Sabe Intelligence, um relatório para
apoio à tomada de decisões
de investimentos, baseado
em inteligência artificial,
a Sabe monta uma carteira
de ações com empresas que
apresentaram desempenho
destacado. Os algoritmos
mapeiam as ações de acordo
com seus scores, elaborados
com base na análise fundamentalista de diversos indicadores de desempenho e

dados financeiros dos balanços dos últimos cinco anos.
O Big Data da empresa conta com mais de 140 mil demonstrativos financeiros de
todas as companhias listadas
na B3.
“Com as informações
de fechamento do pregão
diário, após o aftermarket,
selecionamos as ações de
companhias que alcançaram as maiores altas, as
maiores baixas e que foram mais negociadas no
mercado à vista. Seguindo
uma ótica fundamentalista,
calculamos, para cada companhia selecionada, com
suporte de Inteligência Artificial, vários indicadores
com informações diárias de
mercado”, explica Dias.
Os cálculos dos indicadores são compostos com
as informações dos balanços
dos últimos 5 anos mais o último período trimestral corrente, extraídas do Big Data.
A SABE faz o acompanhamento constante das ações
e organiza rankings diários
e mensal com as “campeãs”
e as “lanternas” da bolsa,
enviando relatório informativo todos os dias para seus
clientes, investidores pessoas físicas, gestores de assets,
fundos e bancos de investimentos. Também oferece
relatórios setoriais e serviços focados em estratégias
de investimento específicas,

como small caps e empresas
sustentáveis.
Ações de empresas
“Nosso objetivo é apoiar
instituições do mercado,
desde os gestores profissionais até os investidores individuais, de diferentes níveis
de formação e experiência,
a constituir e expandir patrimônio no longo prazo, por
meio do investimento em
ações de empresas de desempenho destacado”, complementa.
Para Dias, a tendência
de popularização da bolsa demandará a difusão de
conhecimento de qualidade
em torno do mercado de
capitais brasileiro. É neste
segmento, carente de informações de qualidade e
de fácil compreensão, que
a SABE tem focado sua
estratégia de crescimento,
mirando a educação financeira do investidor.
“Nosso foco ampliou-se
nos últimos anos para as instituições de ensino superior,
buscando auxiliar professores e alunos, em especial
na área de pós-graduação,
no aprendizado e no apoio
às pesquisas acadêmicas e
estudos de caso, facilitados
pelo acesso aos dados reais
de empresas brasileiras disponíveis no Banco de Dados
Sabe”, ressalta Dias.

Angola prepara o pedido de prisão
da empresária Isabel dos Santos

A situação de Isabel dos Santos se complica a cada dia.
Helder Pitta Grós, Procurador Geral da República de Angola, já admite que na sequência da divulgação dos resultados da investigação jornalística internacional, o ‘Luanda
Leaks’, poderá decretar e solicitar a Interpol a prisão da
filha do ex-ditador do país. Enquanto isso, aumentam os
impactos sobre a mulher mais rica do continente africano.
Nuno Ribeiro da Cunha, homem de sua confiança e diretor
do Private Banking do Eurobic e gestor da conta da petrolífera angolana Sonangol, foi encontrado morto na noite da
quarta-feira na garagem de sua casa, no Restelo, em Lisboa,
Para a Polícia de Segurança Pública, tudo aponta para suicídio, pois o executivo estava complicado, pois foi uma das
pessoas apontadas como suspeitas na investigação formal por
promotores angolanos sobre denúncias de desvio de recursos
quando a Isabel era presidente do conselho de administração
da Sonangol entre 2016 e 2017.
Em Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários realiza a investigação na Nos, na Galp e no Eurobic.
O Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, por sua
vez, inciaram as conversações para vender a participação
de 42,5% de Isabel no Eurobic, pois existem interessados.
No Brasil, a Polícia Federal apura se houve a lavagem
de dinheiro da Sonangol em empreendimentos imobiliários na Paraíba.

O esquisito caso da valorização exagerada da Oi
No final de novembro do ano passado, Oi e Sonangol
não desmentiram as notícias de veículos noticiosos internacionais de que estava acertada a venda da participação
de 25% da Unitel, detida pela operadora brasileira para a
estatal angola por US$ 1 bilhão. Sabem, o que aconteceu
com as ações ordinárias da Oi? Absolutamente nada.
Na semana passada, os analistas do BTG Pactual iniciaram o movimento para fazer as ações ordinárias da Oi subirem e, rapidamente, foram acompanhados pelos de outras
casas de análise. Reparem, tudo foi orquestrado, pois falaram
em tudo, menos na venda participação na empresa angola.
No pregão desta quinta-feira, a cotação desses títulos
subiu 9,18%, chegando a R$ 1,07, só porque o colunista Lauro Jardim, publicou em O Globo, que foi assinada
a venda da participação da 25% da empresa na angolana
Unitel para a petrolífera Sonangol por US$ 1 bilhão. E
segundo ele, nesta sexta-feira serão depositados US$ 750
milhões no caixa da Oi e o restante em até 90 dias. Como
da outra vez, a Oi foi procurada pela Bloomberg e diversos
veículos e não respondeu, nem comunicou a concretização
do negócio para a Comissão de Valores Mobiliários. E no
site da Sonangol também não consta nada sobre o assunto.

Copel quer sair da Eletrosul antes da privatização

O Conselho de Administração da Copel, estatal de energia
elétrica do Paraná, aprovou a venda da participação acionária
da empresa na Eletrosul, pois decidiu abandonar os negócios
que tratem de ativos financeiros não estratégicos.
A reunião aprovou a venda das ações da Copel na Eletrosul, mas não informou qual é a quantidade e o preço
dos papéis que a empresa paranaense possui na Eletrosul,
que é uma subsidiária da Eletrobras, que o governo federal
planeja privatizar. Além desses títulos, a Copel tem participação em três “linhões” que ligam o sistema elétrico
do Paraná a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Um
eventual valor da transação não foi revelado.

Triunfo suspende recuperção extrajudicial
A Triunfo Participações comunicou à CVM que uma
decisão do judiciário de São Paulo atendeu ao BNDES e à
Infrabrasil, que são seus principais credores, e suspendeu
o seu plano de recuperação extrajudicial. A Triunfo, em
recuperação extrajudicial desde 2018, tem dívidas de R$
2,4 bilhões, das quais R$ 1 bilhão são com o BNDES. Segundo a Triunfo, a decisão contraria uma sentença anterior
da primeira instância. “Com efeito a partir de 23 de janeiro
de 2020, os planos de recuperação extrajudicial da companhia e os da Concer, estão suspensos, fazendo com que os
créditos abrangidos retornem às condições precedentes”,
diz um trecho do fato relevante.
Além da BR-040 (Rio-Juiz de Fora) e de estradas no
interior de São Paulo e do Paraná, a Triunfo controla o
Aeroporto de Viracopos, que não faz parte da recuperação
extrajudicial. No Paraná, a Triunfo mantém uma disputa
com o governo do Estado por causa do preço dos pedágios.

Credit Suisse não indica compra de Carrefour

Os analistas do Credit Suisse classificaram de sólido o
desempenho das vendas de varejo do Carrefour, da expansão da sua operação bancária e do comportamento da rede
de atacarejo Atacadão, que cresceu 10,8%. Porém, mantiveram a recomendação neutra para o papel.
ERRATA DO EDITAL 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO
1º Público Leilão – 23/01/20, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 03/02/20, às 12:00 hs
LOCAL: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro,
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008,
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o
nº 079, autorizado pelo Condomínio Uprise Business Center,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ
10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas,
horários e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos
da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, a unidade autônoma e suas
frações ideais do terreno, acessões e benfeitorias, referentes
ao imóvel relacionado a seguir: Sala 514 do prédio situado na
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439209 no 9º Ofício do Registro de
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de
Construção e Outros Pactos, datado de 06/09/2013. Adquirente
devedor: Milton Emílio Laplagne Araújo, inscrito no CPF sob o nº
071.285.047-37, notificado através do 3º Ofício de Registro de
Títulos e Documentos/RJ. O referido imóvel será vendido em 1º
Leilão por valor não inferior a R$ 110.000,00, e em 2º Leilão por
valor não inferior a R$ 55.000,00, na forma do §2º do art. 63 da L.
4591/64. A venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao
Leiloeiro. A unidade será vendida no estado em que se encontra.
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Tecnologia deve alavancar varejo em 2020
Para especialista
em ações de mídia
digital, maneira
de se fazer
negócio mudou

Os analistas de investimentos apostam que o varejo figura entre os setores
que mais devem crescer este
ano no Brasil. A expectativa
do mercado é que este ano o
setor volte aos índices précrises já no primeiro trimestre, com expansão superior a
5%, puxada pela melhora do
crédito ao consumidor.
Trata-se de uma retomada
que pode ser o início de um
ciclo virtuoso se vier acompanhada de investimentos em
novas tecnologias. Um movimento necessário para que as
empresas se adequem a um
cenário onde apenas um bom
produto não é mais suficiente.
Atualmente há um alto
nível de exigência marcado pela total adaptação aos

meios digitais e ao amplo e
fácil acesso à informação.
“A maneira de se fazer negócio mudou. É preciso engajar o consumidor aos valores
da marca usando os meios e
as plataformas corretas para
atraí-lo”, diz Thiago Cavalcante, diretor de Novos Negócios da Adaction, veículo
de comunicação especializado em ações de mídia digital.
Oferecer o produto sob medida, conforme a necessidade
do cliente, por meio de múltiplos formatos de conteúdo
para diferentes públicos, será
essencial para manter os bons
ventos que a economia sopra. E
isso vai depender cada vez mais
de tecnologias como a programática, pela qual os dados gerados permitem anúncios muito
segmentados, olhando perfil do
usuário e momento na jornada
de compra.
Ao interpretar comportamentos e tirar conclusões
que resultem em serviços
mais eficientes ao consumidor, amplia-se a receita
e reduzem-se custos. Não à
toa, a Adaction estima que
os investimentos do varejo

em marketing digital cresçam 25% este ano diante
da perspectiva de mensurar melhorar a performance
desses gastos. “O marketing
digital deve superar 70% do
budget total de Investimento
em Marketing até 2024. As
empresas pequenas tendem a
investir mais em marketing,
em termos proporcionais a
sua receita, do que as grandes”, destaca Cavalcante.
Segundo ele, haverá ainda
o forte incremento dos aportes em marketing mobile,
que devem aumentar cerca
de 75% nos próximos cinco
anos. “Esta é uma tendência
que veio para ficar. Os investimentos em digital aumentam em detrimento ao uso de
outras mídias. Tudo isso porque através desta estratégia se
consegue atingir o consumidor certo na hora certa e com
menores custos”, afirma.
Robotização
Precisão, agilidade e segurança também farão da
robotização uma tecnologia
de grande impacto em todos

os processos produtivos de
uma empresa, da produção
ao atendimento. É cada vez
mais comum a presença de
chatbots e outros robozinhos
em sites corporativos, atuando em conjunto com a Inteligência Artificial.
Aqui no Brasil, o varejo
está começando a se habituar com o uso da IA para
conquistar novos clientes,
fidelizar os atuais, ampliar
o leque de vendas dos varejistas e identificar tendências de consumo por
perfil de consumidor. “Isso
ocorre principalmente por
causa da cadeia de marketing e vendas, que é a mais
sensível aos avanços da
IA. O varejo é um heavy
user desses recursos, devido ao contato direto com o
consumidor”, diz Rodrigo
Cunha, diretor da Neurotech, empresa pioneira na
aplicação prática de inteligência artificial no mercado varejista brasileiro.
A IA tem servido para a
identificação do perfil de
consumo e comportamento
dos clientes, não somente por

grandes varejos internacionais, mas também por redes
varejistas brasileiras de médio
porte. “As ofertas passam a
atender exatamente à necessidade do consumidor. Ao
tornarem-se mais assertivas,
aumentam o ticket do nosso
cliente”, afirma Cunha.
Crédito
O uso de IA também deve
crescer para acelerar e ampliar
a concessão de crédito, tornando o processo mais eficiente
para todo mundo. “A Inteligência Artificial consegue
identificar rapidamente como
é o histórico de pagamento e
inadimplência de cada cliente.
Desta forma, reduz o risco de
inadimplência e eleva o volume de negócios da empresa. O sucesso desta operação
é resultado da avaliação em
menor tempo e a identificação
precisa de bons pagadores.
Quanto mais lento e burocrático for o processo de
análise do crédito, maior o potencial de gerar estresse com
o consumidor e eventualmente à desistência das vendas e/

ou do crédito. Além disso, a
visão total do perfil e comportamento do cliente, pode
resultar na negação do crédito
ou aprovação indevida.
Cunha explica que a
eficiência da Inteligência
Artificial no processo de
concessão de crédito torna
a experiência melhor, fidelizando e aumentando o volume de transações. Por outro
lado, a redução de processos
operacionais garante economia para as financeiras.
Criptomoedas
As transações financeiras no e-commerce devem
ganhar novo contexto com
as moedas digitais, as criptomoedas. Muitas pessoas
utilizam essa modalidade de
pagamento para vender e é
uma boa forma de atrair mais
clientes e um diferencial para
atender esse consumidor 4.0.
“Usar uma criptomoeda abre
portas para inovações futuras
e coloca a empresa um passo
à frente da concorrência”, diz
Osman Velasquez Júnior, coCEO da GoMoney.

Penhor poderá ser feito também por empresas
O penhor de joias e outros
bens móveis é um monopólio da Caixa Econômica
Federal, como garantia para
empréstimos. Um projeto de
lei complementar na Câmara
dos Deputados defende que
empresas passem a fazer o
mesmo tipo de atendimento
O projeto (PLP) 230/19
ainda será analisado pelas
comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania

(CCJ). Depois, seguirá para
o Plenário da Câmara.
Conforme a agência Câmara, a proposta determina
que o empréstimo deverá ser
garantido exclusivamente
pelo bem dado em penhor. O
prazo do contrato e os juros
cobrados serão pactuados livremente.
O texto foi apresentado
pelo deputado Paulo Eduardo Martins (PSC-PR). O
objetivo, segundo ele, é au-

mentar a oferta deste tipo de
crédito, que tem taxas mais
baratas. Ele afirma que agências da Caixa que realizam o
penhor não atingem 10% dos
municípios brasileiros.
“O projeto é para beneficiar principalmente a população menos favorecida,
que vive longe dos grandes
centros, mas tem grande
potencial de fazer a economia girar e gerar empregos”, diz Martins. Pelo tex-

to, poderão ser penhorados
gemas, metais preciosos,
obras de arte, antiguidades
e até veículos.
O projeto regulamenta
diversos aspectos das operações de penhor feita por empresas. Entre outros pontos,
estabelece: pessoas jurídicas
de direito privado deverão
inserir a atividade no seu
objeto social; o instrumento
do penhor poderá ser registrado em cartório de títulos e

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.883.406/0001-41 - NIRE 33.3.0032843 -2
Ata da AGE realizada em 07/01/20. 1. Data, Hora e Local: No dia 07/01/20,
às 12h, na sede da Armação dos Búzios Participações S.A., localizada na
Rua Alcindo Guanabara, 25, sl. 1.804, Centro/RJ (“Cia.”). 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º
da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de
acionista representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque.
Secretário: Felipe Franco da Silveira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
rerratificação da ata de AGO/E da Cia., realizada em 31/07/19. 5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia,
deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Rerratificar o item (v) e
o Boletim de Subscrição da ata da AGO/E da Cia., realizada em 31/07/19,
a fim de constar que a integralização do aumento de capital realizado na
mencionada assembleia será feito em até 12 meses a contar da data de realização da AGO/E da Cia., com término do prazo em 31/07/20. (ii) Os demais
itens da ata da AGO/E da Cia., realizada em 31/07/19 permanecem inalterados. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e
como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário. Reabertos
os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 07/01/20 Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 23/01/20 sob
o nº 3839039. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO
1º Público Leilão – 23/01/20, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 03/02/20, às 12:00 hs
LOCAL: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro,
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008,
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o
nº 079, autorizado pelo Condomínio Uprise Business Center,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ
10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas,
horários e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos
da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, a unidade autônoma e suas
frações ideais do terreno, acessões e benfeitorias, referentes
ao imóvel relacionado a seguir: Sala 516 do prédio situado na
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439211 no 9º Ofício do Registro de
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de
Construção e Outros Pactos, datado de 06/09/2013. Adquirente
devedor: Milton Emílio Laplagne Araújo, inscrito no CPF sob o nº
071.285.047-37, notificado através do 3º Ofício de Registro de
Títulos e Documentos/RJ. O referido imóvel será vendido em 1º
Leilão por valor não inferior a R$ 110.000,00, e em 2º Leilão por
valor não inferior a R$ 55.000,00, na forma do §2º do art. 63 da L.
4591/64. A venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao
Leiloeiro. A unidade será vendida no estado em que se encontra.

ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO
1º Público Leilão – 23/01/20, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 03/02/20, às 12:00 hs
LOCAL: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro,
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008,
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o
nº 079, autorizado pelo Condomínio Uprise Business Center,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ
10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas,
horários e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos
da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, a unidade autônoma e suas
frações ideais do terreno, acessões e benfeitorias, referentes
ao imóvel relacionado a seguir: Sala 515 do prédio situado na
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439210 no 9º Ofício do Registro de
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de
Construção e Outros Pactos, datado de 06/09/2013. Adquirente
devedor: Milton Emílio Laplagne Araújo, inscrito no CPF sob o nº
071.285.047-37, notificado através do 3º Ofício de Registro de
Títulos e Documentos/RJ. O referido imóvel será vendido em 1º
Leilão por valor não inferior a R$ 110.000,00, e em 2º Leilão por
valor não inferior a R$ 55.000,00, na forma do §2º do art. 63 da L.
4591/64. A venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao
Leiloeiro. A unidade será vendida no estado em que se encontra.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8
34ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS E 8ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL. Pelo presente instrumento, (i) BRITISH AMERICAN TOBACCO
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V., sociedade devidamente constituída e
regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de Amsterdam, Handelsweg
53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.076.887/000143, neste ato representada por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório
da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o
nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária nº
66, 12º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e
(i) MOLENSTEEGH INVEST B.V., sociedade devidamente constituída
e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de Amstelveen,
Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.646.777/0001-11,
neste ato representada por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório
da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o
nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária nº 66,
12º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, únicos
sócios da SOUZA CRUZ LTDA, sociedade limitada, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 66, Salas 101
a 1201, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39, com
os seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238 (“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO
– Aprovar a alteração de endereço da matriz da Sociedade, que passará de
Rua Candelária, nº 66, Salas 101 a 1201, Centro, Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, CEP: 20091-900, para Av. República do Chile, nº 330, Bloco I,
Salas 3001 a 3301, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20031170. SEGUNDO – Em consequência da deliberação acima, a Cláusula
Primeira do Contrato Social passará a vigorar com a seguinte redação:
“CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade, organizada nesta cidade em 14 de
março de 1914, girará sob a denominação de “SOUZA CRUZ LTDA” e tem sua
sede e foro jurídico na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do
Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, Centro, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP: 20031-170.” TERCEIRO – Ademais, em conformidade com o
parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do Contrato Social, tendo em vista
as alterações ocorridas nas filiais da Sociedade no último semestre, alterar
o Anexo 1 do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a
redação constante do Anexo ao presente Instrumento. QUARTO – Os sócios
ratificam todas as cláusulas do Contrato Social que não foram expressamente
alteradas por meio desta Alteração e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito. O Contrato
Social consolidado, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I ao
presente Instrumento. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS,
AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE
IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio
de Janeiro, 17 de janeiro de 2020. Sócios: BRITISH AMERICAN TOBACCO
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. p/p Marcio Eduardo Tenorio da Costa
Fernandes; MOLENSTEEGH INVEST B.V. p/p Marcio Eduardo Tenorio da
Costa Fernandes. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA
sob o nº 00003838062, em 21/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger Secretário Geral.

documentos; o devedor poderá liquidar a dívida antes
do vencimento sem sofrer
imposição de multa ou outro encargo; a inadimplência
do proprietário do bem apenhado por mais de 30 dias,
a contar da data fixada para
o resgate, autoriza a empresa
a vendê-lo; a empresa tem a
obrigação de informar às autoridades competentes qualquer situação que apresente
indícios de que o bem apre-

sentado para o penhor tem
origem ilícita; é facultado ao
Banco Central o acesso às
informações decorrentes das
operações realizadas pelo
credor para fins estatísticos e
de controle macroprudencial
do risco de crédito; e o Poder
Executivo estabelecerá, de
forma simplificada, as regras
para registro e funcionamento das pessoas jurídicas que
exerçam as atividades de penhor.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8
32ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS. Pelo presente instrumento,
(i) BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V.,
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com sede
na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por seu
procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro,
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária nº 66, 11º andar, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e (i) MOLENSTEEGH
INVEST B.V., sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da
Holanda, com sede na Cidade de Amstelveen, Handelsweg 53A, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 26.646.777/0001-11, neste ato representada por
seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro,
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária nº 66, 11º andar,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, únicos sócios da
SOUZA CRUZ LTDA, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 66, Salas 101 a
1201, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39, com os
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238 (“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO
– Aprovar, nos termos do artigo 1.063 do Código Civil, a destituição do
Sr. LIEL MARCIO CINTRA MIRANDA, a partir de 29/11/2019, e do
Sr. HARRY VARGAS DURAN, a partir de 31/12/2019, de seus respectivos
cargos na administração da Sociedade. Os sócios agradecem os serviços
prestados pelos mesmos durante o prazo de seus mandatos como
administradores da Sociedade. SEGUNDO – Como consequência das
destituições acima mencionadas, os sócios indicam, por unanimidade
de votos: (a) o Sr. JORGE ALEJANDRO IRRIBARRA PASTENES, chileno,
casado, psicólogo, portador do passaporte nº F10104070, expedido em
19/06/2015 pelo Servicio de Registro Civil e Indentificacion do Chile,
para ocupar o cargo de Presidente da Sociedade, sendo que a eficácia
da eleição e sua efetiva posse estão condicionadas à conclusão de seu
processo de visto junto às autoridades imigratórias brasileiras; e (b) o Sr.
PATRICIO MAURO ZAPATA, brasileiro, casado, graduado em Marketing,
portador da carteira de identidade nº 36.487.906-3, expedida pela SSP/
SP em 22/01/1999 e inscrito no CPF/MF sob o nº 061.106.797-80, para
ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos da Sociedade, a partir de
01/01/2020, data em que tomará posse no cargo. Ambos com escritório
na Rua da Candelária, 66, 11º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. TERCEIRO – Os membros da Diretoria ora
eleitos tomarão posse na data da assinatura dos seus respectivos Termos
de Posse e seus mandatos expirar-se-ão em 01/04/2022, junto com
o dos demais Diretores. QUARTO – Os sócios aprovam também que o
atual Diretor de Finanças e Tecnologia da Informação (IT), Sr. Andre Basile
Mendonça acumule a função de Diretor Presidente até a efetiva posse do
Sr. Jorge Alejandro Irribarra Pastenes, novo Presidente ora eleito. QUINTO –
Em consequência das deliberações acima, os sócios aprovaram a alteração
do Anexo 2 ao Contrato Social – Quadro da Diretoria, que passará a ter a
seguinte configuração:
NOME
CARGO
Jorge Alejandro Irribarra Pastenes Indicado como Diretor - Presidente*
Diretor (acumulando as funções de
Andre Basile Mendonça
Presidente)**
Cristiano Schramm Roth
Diretor
Patricio Mauro Zapata
Diretor***
Marcos Salvadego
Diretor
Rinaldo Cesar Zangirolami
Diretor
Jesus Carmona Abrego
Diretor
* A eficácia da eleição e a efetiva posse do Sr. Jorge Alejandro Irribarra Pastenes
no cargo de Presidente da Sociedade estão condicionadas à conclusão de
seu processo de visto junto às autoridades imigratórias brasileiras. ** O Sr.
Andre Basile Mendonça exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor de
Finanças e Tecnologia da Informação (IT) e de Presidente da Sociedade até a
efetiva posse do Sr. Jorge Alejandro Irribarra Pastenes no cargo de Presidente.
***O Sr. Patricio Mauro Zapata tomará posse na data de 01/01/2020. E,
POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES ASSINAM
O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR E
FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio de Janeiro,
02 de dezembro de 2019. Sócios: BRITISH AMERICAN TOBACCO
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. p/p Marcio Eduardo Tenorio da Costa
Fernandes; MOLENSTEEGH INVEST B.V. p/p Marcio Eduardo Tenorio da
Costa Fernandes. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA
sob o nº 00003831133, em 06/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger Secretário Geral.

