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Rio tem 
mais de 10%
vivendo 
em favelas

O levantamento aponta que o 
Brasil tem 13,6 milhões de pessoas 
morando em favelas e seus mora-
dores movimentam R$ 119,8 bi-
lhões por ano, um volume de renda 
maior que 20 das 27 unidades da 
federação. “É preciso que a socie-
dade reconheça a potência desses 
territórios e, cada vez mais, gere 
oportunidades para seus moradores 

desenvolverem suas habilidades 
e criatividades”, disse à Agência 
Brasil Celso Athayde, CEO da Fa-
vela Holding e fundador do Data 
Favela.

Os moradores estão otimistas 
com suas vidas pessoais para o ano 
de 2020: 80% estão otimistas com a 
vida financeira; 80% com a saúde; 
84% com a vida familiar; 76% com 

a vida profissional; 72% com a vida 
amorosa e 71% com a vida física.

No entanto, na hora de opinar 
sobre a dimensão pública, os resul-
tados refletem melhor a realidade: 
43% responderam que o governo 
brasileiro vai piorar; 39% acredi-
tam que a segurança pública vai 
piorar; assim como é a avaliação de 
38% sobre a saúde pública.

Moradores de 
comunidades giram 
R$ 119,8 bi por 
ano, mais do que 
20 estados

Nove em cada dez (89%) mo-
radores de favelas estão em capi-
tais e Regiões Metropolitanas. O 
Rio de Janeiro é o único estado da 

Região Sudeste com mais de 10% 
da população vivendo em fave-
las. As regiões Norte e Nordeste 
registraram maior percentual de 
pessoas vivendo em favelas – de 
5% a 10%. Os estados do Amazo-
nas, Pará, Maranhão e Pernambu-
co têm mais de 10% da população 
em favelas.

Os dados são da pesquisa “Eco-
nomia das Favelas – Renda e Con-
sumo nas Favelas Brasileiras”, 
desenvolvida pelos institutos Data 
Favela e Locomotiva e encomenda-
da pela Comunidade Door.

Secretário é demitido por usar avião 
da FAB, que Salles também usou

O secretário executivo da Casa 
Civil, Vicenti Santini, foi destituído 
do cargo nesta terça-feira pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Santini usou 
um avião da Força Aérea Brasileira 
(FAB) para ir de Davos, na Suíça, 
onde participou do Fórum Econô-
mico Mundial, para Nova Delhi, na 
Índia, onde se reuniu com a comi-
tiva presidencial, durante visita de 
Estado de Bolsonaro ao país.

Santini estava na função de mi-
nistro interino durante as férias do 
ministro da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, e optou por usar o avião da 
FAB, enquanto outros ministros via-
jaram com companhias aéreas co-
merciais, por medida de economia.

 “O que ele fez não é ilegal, mas 
é imoral. Ministro antigo foi de co-
mercial, de classe econômica. Eu já 
viajei, no passado, pela Ásia toda 
de comercial, classe econômica. A 
explicação é que ele teve que par-
ticipar da reunião de ministros por 
isso a premissa [de usar o avião da 

FAB como ministro]. Essa desculpa 
não vale. Ele deixa de ser executivo 
da Casa Civil”, disse o presidente 
ao chegar ao Palácio da Alvorada, 
depois de desembarcar em Brasília 
da viagem à Índia. 

Para Bolsonaro, a utilização de 
uma aeronave da FAB para trans-
portar somente o ministro interino 
na companhia de apenas dois asses-
sores significa um gasto muito alto 
para pouca gente.

Porém, como lembra o colunista 
Lauro Jardim, do jornal O Globo,
o ministro Ricardo Salles, do Meio 
Ambiente, também usou avião da 
FAB para viajar sozinho à África. 
Para o jornalista, se Bolsonaro ti-
ver coerência, ele deveria fazer o 
mesmo com o ministro Salles, que 
no ano passado, fez quase a mesma 
coisa. “Quase porque, na ocasião, 
em vez de três passageiros, o jato da 
FAB levou apenas uma pessoa numa 
viagem à África – na certa, o próprio 
Salles”, escreveu Lauro Jardim.

ONG Viva Rio

Dívida pública no overnight
A Dívida Pública Federal – que in-

clui o endividamento interno e externo 
do Brasil – fechou 2019 em R$ 4,249 
trilhões, informou a Secretaria do Te-
souro Nacional, do Ministério da Eco-
nomia. O valor representou aumento 
de 9,59% em relação a 2018, um au-
mento de R$ 372 bilhões.

A previsão é que chegue ao final 
de 2020 entre R$ 4,5 trilhões e R$ 
4,75 trilhões, de acordo com o Pla-
no Anual de Financiamento (PAF) 
da dívida pública.

Em 2018, 16,32% do débito ven-

cia em 12 meses. O percentual pu-
lou para 18,68% no ano passado, e 
a expectativa do governo é que sal-
te para uma faixa entre 20% e 23%.

O governo afirma que, caso tenha 
dificuldades em rolar o débito, tem 
um “colchão” para cobrir pouco mais 
de seis meses dos vencimentos da dí-
vida pública interna, que totalizarão 
R$ 808,2 bilhões este ano.

O prazo médio da dívida igual-
mente vem diminuindo: de 4,11 
anos em 2018 para 3,97 anos em 
2019. Para 2020, a Secretaria do 

Tesouro prevê um prazo médio de 
3,9 e 4,1 anos.

Em dezembro, os maiores deten-
tores da dívida pública eram os fun-
dos de investimentos (26,68%). O 
estoque desse grupo passou de R$ 
1,065 trilhão para R$ 1,089 trilhão de 
novembro para dezembro. Em segui-
da, estão os fundos de Previdência, 
com uma fatia de 24,89%; as insti-
tuições financeiras, com 24,69%; os 
investidores estrangeiros (10,43%); 
o governo (3,97%); as seguradoras 
(3,94%) e outros (5,41%).

Apagão na Previdência derruba presidente do INSS
O secretário especial da Previ-

dência e Trabalho, Rogério Ma-
rinho, aceitou nesta terça-feira a 
demissão do presidente do INSS, 
Renato Rodrigues Vieira. O anún-
cio foi feito pelo Ministério da 
Economia, comandado por Paulo 
Guedes. “Ele consolidou sua dis-
posição de sair do INSS a pedido. 
Foi uma conversa amadurecida ao 
longo dos últimos 15 dias”, afir-
mou Marinho.

No último dia 10, o então pre-
sidente do INSS afirmou que os 
problemas com as filas do INSS 
só seriam resolvidos em seis me-
ses. O governo chegou a anunciar 
a convocação de militares da re-
serva, gerando críticas, por se-
rem pessoas pouco familiarizadas 
com o trabalho.

O atual secretário de Previdên-
cia, Leonardo Rolim, será o subs-
tituto de Vieira e terá de comandar 

a crise da fila com quase 2 milhões 
de pedidos represados.

Na entrevista, Marinho negou 
que a decisão tenha partido do 
governo. “O ano passado foi de 
muitas entregas; este ano será de-
safiador. Renato acha que deve se 
dedicar a novos projetos, e nós 
aceitamos. Amanhã [29] haverá 
consolidação do ato com indica-
ção do substituto”, acrescentou o 
secretário.

Plano de paz de Trump
é ‘lixo’ para palestinos

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunciou nesta 
terça-feira, após mais de dois anos 
de desenvolvimento, o plano norte-
americano para resolver as disputas 
territoriais entre Israel e Palestina.

Em entrevista coletiva ao lado 
do primeiro-ministro de Isra-
el, Benjamin Netanyahu, Trump 
afirmou que seu plano será “uma 
solução de dois Estados”, decla-
rando que Jerusalém permane-
ce como a capital “indivisível” 
de Israel. Segundo o presidente 
norte-americano, a Palestina seria 
reconhecida como soberana pelos 
Estados Unidos e com uma capi-
tal em Jerusalém Oriental, onde 

os EUA cogitam abrir uma em-
baixada.

Contudo, o presidente da Pales-
tina, Mahmoud Abbas, criticou o 
plano proposto pelos EUA – cuja 
discussão os palestinos não foram 
convidados a participar – e disse 
que o acordo nunca se concretiza-
rá e que o povo palestino o jogará 
na “lata de lixo da História”.

O plano dos EUA ainda reconhece 
as ocupações israelenses na Palestina 
e proíbe que Israel construa novos as-
sentamentos em territórios palestino 
por quatro anos. O acordo também 
prevê dobrar o território palestino 
e garante a visita de muçulmanos à 
mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém.

Em 15 anos, 45 mil foram 
libertados da escravidão no país

Quase 132 anos após a abolição 
da escravatura no Brasil, situações 
análogas ao trabalho escravo ainda 
são registradas. 

Somente o MPT tem hoje 1,7 mil 
procedimentos de investigação des-
sa prática e de aliciamento e tráfico 
de trabalhadores em andamento.

Segundo dados do Radar da Sub-
secretaria de Inspeção do Trabalho 
(SIT) da Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho do Ministério 
da Economia, em 111 dos 267 esta-
belecimentos fiscalizados em 2019, 
houve a caracterização da existên-
cia dessa prática com 1.054 pessoas 
resgatadas em situações desse tipo.

O levantamento apresentado nesta 

terça-feira aponta ainda que, no ano 
passado, o número de denúncias au-
mentou, totalizando 1.213 em todo o 
país, enquanto em 2018 foram 1.127.

O documento mostra que, entre 
2003 e 2018, cerca de 45 mil traba-
lhadores foram resgatados e liberta-
dos do trabalho análogo à escravidão 
no Brasil. Segundo dados do Obser-
vatório Digital do Trabalho Escravo, 
isso significa uma média de pelo 
menos oito trabalhadores resgatados 
a cada dia. Nesse período, a maioria 
das vítimas era do sexo masculino e 
tinha entre 18 e 24 anos de idade.

A divulgação do balanço marcou 
o Dia Nacional de Combate ao Tra-
balho Escravo, nesta terça-feira.
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Uma vez desencadeada a crise 
de 1929, a armadilha catastrófi ca 
da II Guerra Mundial não mais po-
deria ser desarmada. A crise de 29 
levou o mundo a situação em que a 
guerra se tornaria o único destino 
para todos os caminhos possíveis, 
porque havia excesso de capital, 
excesso de fábricas e não havia 
consumidores para isso.

Os gastos do governo em arma-
mentos e o fechamento do mercado 
a importações de países estrangei-
ros eram uma solução simples dis-
ponível. Tudo seria mais fácil se o 
estrangeiro fosse visto como inimi-
go. Só assim os grandes capitalistas 
e bancos cederiam ao governo o di-
reito de fazer défi cit público.

Como Keynes demonstrou três 
anos antes do início da Guerra, a 
saída da depressão exigiria pesa-
dos gastos sociais e investimentos 
públicos gerando défi cit no orça-
mento estatal. Entretanto, as elites 
empresariais e fi nanceiras do Oci-
dente não aceitavam gastos sociais 
e investimentos públicos defi citá-
rios. Para eles, défi cit público só 
seria aceito se fosse para compra 
de armamentos, como fi zeram os 
alemães. Preferiam continuar na 
depressão a aumentar signifi cati-
vamente os investimentos públicos 
em infraestrutura e os gastos so-
ciais.

Quando a Guerra se tornou ine-
vitável, todos entraram felizes na 
corrida armamentista defi citária. 
As explicações políticas para esse 
comportamento da elite empresa-
rial estão em um artigo de Michal 
Kalecki, cuja tradução está republi-
cada no livro de Gustavo Galvão As
21 lições das Finanças Funcionais.

Dessa forma, a depressão indu-
zia como saída econômica e políti-
ca que os países mais agressivos se 
aventurassem em uma corrida ar-
mamentista, que logo seria copiada 
pelos menos agressivos.

Mas a Guerra não tinha apenas 
origem econômica. Os ingleses e 
estadunidenses queriam a Guerra, 
porque, preservados pela proteção 
de suas “ilhas” geopolíticas, sabiam 
que franceses, alemães, soviéticos, 
chineses e japoneses – presos a seus 
cruéis carmas geográfi cos – seriam 
os maiores perdedores, qualquer 
que fosse a forma da guerra.

Em termos dos interesses anglo-
saxões, a Primeira Guerra ainda 
não havia concluído seu objetivo 
de enfraquecer, defi nitivamente, 
Alemanha e Rússia/União Soviéti-
ca, principalmente, e França secun-
dariamente. Agora, nos anos 30, 
ainda havia o risco de emergência 
do Japão e a imensa riqueza da Chi-
na estava à mercê dos soviéticos e 
japoneses. A Guerra Total passou a 
ser objetivo prioritário da geopolí-
tica anglo-saxã e sua elite fi nancei-
ra.

Evidentemente, os Estados Uni-
dos da América (EUA) se saíram 
na Guerra muito melhor do que a 
Inglaterra (Reino Unido – UK), 
mas as altas fi nanças de ambos ga-
nharam juntas e desde então não 
sofrem concorrência de qualquer 
outra praça fi nanceira mundial.

Todavia, especialmente depois 
da calamidade que foi a Primeira 
Guerra Mundial, a decisão de ini-
ciar a Guerra precisava de razões 
ou justifi cativas que fossem mui-
to além da geopolítica. A econo-
mia-mundo, comandada a partir 
repúblicas ocidentais modernas, 
europeias, estadunidense e seus sis-

temas políticos nacionais, tendiam 
a não ser favoráveis à Guerra Total.

Primeiro porque as relações de 
comércio e investimento interna-
cionais seriam fortemente afetadas, 
assim como todas as economias 
domésticas. A prosperidade ge-
ralmente traz prudência, cautela e 
atitudes conservadoras em relação 
ao risco. Em geral, capitalistas e 
classe média poderiam apoiar com 
prazer pequenas guerras coloniais 
para escravizar povos “rebeldes”, 
mas não quereriam destruir seus 
negócios internacionais, nacionais 
e suas famílias em guerras dentro 
de sua própria casa.

Segundo, porque, ainda que 
imperfeitos, os sistemas de freios 
e contrapesos do sistema republi-
cano ocidental – como oposição, 
situação, parlamento, imprensa, 
“liberdade de imprensa”, sindica-
tos, partidos, poderes independen-
tes etc. – tendiam, normalmente, 
a tornar as estruturas econômicas, 
políticas e sociais favoráveis a mu-
danças graduais e conservadoras e 
reativas contra mudanças bruscas, 
especialmente se envolviam riscos 
excessivos.

Terceiro, porque ninguém pode-
ria dizer que desconhecia esses ris-
cos. As feridas expostas da Primei-
ra Guerra Mundial ainda ardiam. 
Dessa forma, se a prosperidade dos 
anos 20 era desfavorável à guerra, a 
calamidade econômica dos anos 30 
e os consequentes fechamentos dos 
mercados ao comércio internacio-
nal tornavam as sociedades nacio-
nais menos sensíveis aos imensos 
riscos da Guerra Total.

Nem a publicação da Teoria Ge-
ral de Keynes, nem as experiên-
cias iniciais da social-democracia, 
como na Suécia, e o New Deal nos 
EUA, que eram alternativas social 
e politicamente efi cazes contra a 
propensão à Guerra, puderam ser 
aplicadas de forma plena e espalha-
das por todos os países potencial-
mente belicistas a tempo de evitar 
a Guerra, incluindo obviamente os 
próprios EUA e a Inglaterra, onde 
essas ideias sofreram forte resistên-
cia da elite empresarial, política e 
fi nanceira.

O espectro da Guerra 
volta a assombrar

A crise de 2008 maculou a pers-
pectiva de hegemonia econômica 
e fi nanceira da Pax americana que 
reinava inconteste desde a queda 
da União das Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (URSS). A partir de 
2009, crise e medo do avanço in-
dustrial chinês levaram as potên-
cias ocidentais a se fecharem em 
políticas protecionistas, mais ou 
menos dissimuladas.

Os EUA reduziriam de forma 
inédita suas taxas de juros a zero 
e compraram volumes imensos de 
títulos de longo prazo, públicos e 
privados (quantitative easing), para 
desvalorizar o dólar e subsidiar o 
investimento industrial; também 
subsidiaram a produção de petró-
leo, gás e eletricidade para prover 
custos baixos a suas indústrias e 
transportes e estatizaram indústrias 
para impedir que fossem fechadas 
ou compradas por estrangeiros. 
Adotaram ainda uma série de medi-
das protecionistas específi cas como 
reserva de mercado nas compras 
públicas, conteúdo nacional etc.

Os europeus também aumenta-
ram sua legislação protecionista, 

inclusive em compras públicas, 
reduziram suas taxas de juros e 
injetaram montanha de liquidez 
na economia para impedir a va-
lorização do euro. E promove-
ram a política fiscal altamente 
contracionista, especialmente na 
periferia europeia, quando a cri-
se ainda não havia passado, pro-
duzindo grave depressão nessas 
economias, afundando o consu-
mo e o investimento imobiliário 
e levando ao limite do colapso do 
sistema bancário.

Todos esses efeitos ajudaram a 
produzir a desvalorização do euro, 
reduzir as importações e produzir 
o imenso aumento do superávit 
em conta corrente da Zona Euro, o 
que é o principal objetivo de qual-
quer política protecionista.

Para que as políticas altamente 
protecionistas do Ocidente fun-
cionassem sem reação dos países 
emergentes, foi criado o grupo 
G20, em substituição (temporá-
ria) ao G7, para coordenar a saída 
mundial da crise fi nanceira criada 
pelas grandes potências da Orga-
nização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan).

As reuniões do G20 preconiza-
vam aumento do gasto, do consu-
mo, a não desvalorização cambial 
e o défi cit público nos países em 
desenvolvimento para absorver 
o excesso de produção que seria 
despejado neles por meio das po-
líticas protecionistas europeias e 
estadunidenses.

Agora que esses países já saí-
ram da crise, o G20 perdeu impor-
tância, e o G7 volta a ser a instân-
cia máxima de coordenação global 
aceita pelas velhas potências.

Essas políticas destruíram a ca-
pacidade de crescimento e fi nan-
ciamento externo de países mais 
ingênuos e abertos ao exterior 
como Brasil, Argentina, México, 
Chile e, de certa forma, Turquia. 
Mesmo Venezuela e Irã sofreram 
com a queda do valor das commo-
dities em consequência da políti-
ca de substituição de importações 
e redução do consumo nos países 
centrais.

Também China e Rússia e os 
já velhos tigres asiáticos tiveram 
substancial queda em seu cres-
cimento ou de seu diferencial de 
crescimento em relação à média 
mundial após a ressaca das polí-
ticas altruístas de salvamento dos 
ricos que se adotaram a partir de 
2009.

A Índia é um país que manteve 
a alta taxa de crescimento, em par-
te talvez porque promete aos EUA 
ser um contraponto à China, mas 
esse crescimento também não se 
parece tão sustentável porque está 
apoiado na difi culdade de expan-
dir as exportações industriais no 
mesmo ritmo.

O esgotamento da 
recuperação da crise de 2008

A saída da crise de 2008 teve 
uma fase inicial, no caso dos EUA 
e Europa, em que se usaram polí-

ticas fi scais e políticas monetárias 
protecionistas mal dissimuladas. A 
partir de 2010, a Europa abando-
nou as políticas fi scais e reforçou 
suas políticas monetárias e prote-
cionistas com câmbio competiti-
vo. Os EUA, em menor grau, tam-
bém deram ênfase tão grande em 
suas políticas monetárias e prote-
cionistas que as políticas fi scais se 
tornaram menos intensas.

O resto do mundo viu o cresci-
mento de suas exportações caírem 
fortemente em razão dessas políti-
cas. Mesmo a China, cujas expor-
tações cresceram a dois dígitos por 
30 anos, teve suas vendas externas 
estagnadas e acabou tomando a de-
cisão de reduzir signifi cativamente 
sua taxa de crescimento pela pri-
meira vez em quase 25 anos.

Em consequência dessas políti-
cas, boa parte dos chamados emer-
gentes sofreram crises econômi-
cas e de balanço de pagamentos, 
sendo Turquia, Argentina, Chile 
e, principalmente, Brasil os casos 
mais paradigmáticos. O Brasil está 
sofrendo há cinco anos uma crise 
econômica maior do que a maioria 
dos países teve na famosa Grande 
Depressão. Isso em meio a uma 
taxa de crescimento mundial rela-
tivamente alta.

Evidentemente isso não decor-
reu só da queda das suas exporta-
ções de manufaturados e do preço 
das commodities a partir de 2014. 
Mas essa queda nas exportações 
fez com que o tripé macroeconô-
mico entrasse em falência e colo-
casse no córner a aliança do Parti-
do dos Trabalhadores (PT) e a alta 
fi nança.

O PT preferiu perder o governo 
a romper formalmente com o Tri-
pé Macroeconômico. O PT achava 
que o Tripé era a fundação que as-
sentava o apoio do sistema fi nan-
ceiro. Morreu sem trair um milí-
metro de seu comprometimento 
com o Tripé.

Infelizmente, o Tripé não pode-
ria ser mantido só com intenções, 
só o contínuo crescimento das 
exportações poderia mantê-lo de 
pé. Em 2014 já era evidente que 
ele era insustentável e deveria ser 
abandonado. Mas o governo não o 
abandonou em obediência ao sis-
tema fi nanceiro e acabou caindo 
com a “brocha do Tripé na mão”.

Ironicamente, o sistema fi nan-
ceiro não cobrou qualquer obediên-
cia ao Tripé aos governos seguin-
tes, que apoiou com entusiasmo. 
Ou seja, a tentativa de manutenção 
do Tripé, no segundo Governo Dil-
ma, foi um suicídio imbecil e des-
necessário, mesmo para os reais 
interesses do setor fi nanceiro.

O Brasil foi um caso exagerado, 
pela estupidez da gestão Dilma–
Levy, mas a maior parte dos emer-
gentes e do Terceiro Mundo está 
sofrendo com problemas em seu 
balanço de pagamentos ou baixo 
crescimento. A curta e lenta recu-
peração na Europa está debaixo de 
muitas dúvidas. Mesmo na China e 
na Índia, que mantêm crescimento 
expressivo, despertam-se dúvidas 
sobre a continuidade do modelo 
de crescimento.

Os EUA têm mantido também 
um crescimento razoável, mas 
há grandes incertezas em relação 
a sua continuidade, porque esse 
crescimento tem sido, em grande 
parte, sustentado por taxas de ju-
ros muito baixas, que promovem 
alto nível de investimento imobi-

liário e em outros investimentos 
com baixa rentabilidade e alto ris-
co, como na indústria de gás e pe-
tróleo de xisto ou folhelhos (shale 
gas & shale oil), na produção em 
série dos chamados unicórnios 
(empresas nascentes que valem 
mais de um bilhão de dólares) e 
na recompra de ações por grandes 
empresas. Muitos acreditam que 
existam diversas bolhas, na Euro-
pa e nos EUA, prestes a estourar 
caso os juros voltem a subir.

Outros dizem que os juros não 
voltarão a subir, ao menos não 
na próxima década. De qualquer 
forma, os riscos para a economia 
mundial já existiam antes de o Go-
verno dos EUA promover a guerra 
comercial contra a China e amea-
çar uma guerra contra o Irã.

A guerra comercial que Trump 
tem promovido com diversos pa-
íses nada mais é do que a expli-
citação da política comercial da 
Europa e dos EUA, desde o iní-
cio da crise de 2008. Por sorte, é 
uma política ambígua, por parte 
de Trump, o que tem adiado uma 
generalização mundial dessa po-
lítica. Caso isso aconteça, poderá 
prejudicar substancialmente os 
mercados fi nanceiros e precipitar 
uma nova crise.

Já a ameaça de Guerra pode ter 
efeito contrário, de adiar a crise. A 
corrida armamentista, na medida 
que produz gastos públicos, torna 
o crescimento econômico menos 
dependente das bolhas e da manu-
tenção dos juros baixos.

Já uma Guerra efetiva poderia 
ser mortal para a humanidade, 
uma vez que, como nas vésperas 
da Primeira Guerra Mundial, os 
países, puxados pelo expansio-
nismo agressivo da Otan, estão 
se organizando em alianças com 
acordos mútuos de defesa. Essa é 
uma situação de alta instabilidade 
estratégica que poderia precipitar 
uma guerra total, se os dois lados 
cometerem erros de cálculo.

Apesar do risco, imperativos es-
tratégicos de ambos os lados têm 
levado à intensifi cação da corrida 
armamentista e ao fortalecimento 
das estruturas de alianças agressivas 
e operações de espionagem, sabota-
gem, guerra híbrida, sanções, guerras 
comerciais, estímulo à rebelião in-
terna e imposição de “linhas verme-
lhas” que tendem a ser quebradas.

Em uma situação de equilibro 
estratégico nuclear instável, po-
demos dizer que a Guerra Total e 
o fi m da humanidade não são um 
risco desprezível. Especialmente 
se houver, como nos anos 30, uma 
grave crise econômica e a falên-
cia dos aspectos de dependência 
benéfi ca entre grandes potências, 
que ainda existem no comércio in-
ternacional.

Mas ainda há tempo para evitar 
que esse risco atinja níveis altos 
demais, que acabem por se refor-
çar por efeito de autodefesa das 
potências e levar a um ataque pre-
ventivo, à reação e ao fi m da civi-
lização.

  Felipe Maruf Quintas
Doutorando na Universidade 

Federal Fluminense.

  Gustavo Galvão
Doutor em Economia, é autor de 21

lições das Finanças Funcionais.

  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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O esgotamento da 
recuperação da 
crise de 2008 faz 
crescer ameaça

Salvando a humanidade da falência: depressão e guerra
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QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ledir Dias 
de Araujo - Juiz em Exercício do Cartório da 4ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Bra-
ga, 115 sala 217 E 219 A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Ja-
neiro - RJ Tel.: 2588-2391 e-mail: cap04vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Usucapião, 
de nº 0193037-43.2007.8.19.0001 (2007.001.188381-1), movida 
por HELENA DIAS TISSER em face de VIRGINIA MARIA LEITÃO 
DA CUNHA; VASCO TRISTÃO LEITÃO DA CUNHA; FRANCIS-
CA HERMINIA QUARTIM DE ALMEIDA; ESPOLIO DE VICTOR 
RIBEIRO LEUZINGER; ESPOLIO DE SAUL JAYME VAINBERG; 
ESPOLIO DE ESTHER MALACHIAS WAINBERG; MOYSES 
WAINBERG; FRIMA MYRIAN WAINBERG; ESPOLIO DE NAIR 
CASALI AMARANTE; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FREDIMIO 
TROTTA; ALESSANDRO LELLIS DA SILVA, objetivando CITA-
ÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA os réus VIRGINIA MA-
RIA LEITÃO DA CUNHA; VASCO TRISTÃO LEITÃO DA CUNHA; 
PREVINAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. e EVENTUAIS INTE-
RESSADOS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para no prazo de quinze dias oferecerem contestação ao pedido 
inicial, querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não 
ofereçam contestação, e de que, permanecendo rev, será nome-
ado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019. Eu, __ Luiz 
Carlos de Mello Santos - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/31235, digitei. E eu, __ Renata Dias Montalvão Bastos - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/32126, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Raquel de Oliveira - Juiz Titular 
do Cartório da 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 
80 Fórum CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
jpa06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Execução de Título Extra-
judicial - Confissão de Dívida, de nº 0076750-47.2014.8.19.0002, movida por DELTA 
FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de SANTA FÉ ALUMÍNIO LTDA, represen-
tada por MARILU IGLESIAS BORGES; SERGIO IGLESIAS BORGES e BRUNA 
FERREIRA IGLESIAS BORGES, objetivando ́ Citação da parte executada para, no 
prazo de 3 (três) dias, pagar a importância de R$ 357.015,90 (trezentos e cinquenta 
e sete mil, quinze reais e noventa centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena
de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito,
ficando ciente de que: a) caso não efetue o pagamento no prazo indicado, ocorrerá a 
penhora e avaliação de bens (Art. 829 e parágrafo 1º do NCPC); b) poderá oferecer 
embargos no prazo de quinze dias úteis após a juntada do mandado de citação nos 
autos (Art. 915, caput, do NCPC); c) no caso de integral pagamento no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, parágrafo 1º do NCPC) .́ 
Assim, pelo presente edital CITA o réu SANTA FÉ ALUMÍNIO LTDA, representada 
por MARILU IGLESIAS BORGES; SERGIO IGLESIAS BORGES e BRUNA FER-
REIRA IGLESIAS BORGES, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para no prazo de quinze dias oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo,
ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
(Art. 344, CPC), caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo revéis, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade
de Rio de Janeiro, em treze de janeiro de dois mil e vinte. Eu, Maria Regina Borges 
da Costa e Sá - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/28227, digitei. E eu, Andrea 
Morgado Magnani - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/22439, o subscrevo.
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Faxina no Sesc e Senac  
do Rio ainda demora

Foram anos de denúncias, intervenções e disputas ju-
diciais até que Orlando Diniz deixasse a presidência da 
Federação de Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio 
RJ) e, consequentemente, do Sesc e do Senac regionais. 
Diniz foi alvo da Lava Jato no estado; comenta-se que 
estaria negociando delação premiada.

As práticas de governança no Sesc e Senac do Rio, 
porém, ainda precisam evoluir, e muito. As duas institu-
ições realizaram uma concorrência pública para contrata-
ção de serviços de limpeza em todas as suas unidades 
espalhadas pelo estado. Um contrato envolvendo algu-
mas dezenas de milhões de reais. Mais de 20 empresas 
participaram da disputa, sendo que 18 delas apresenta-
ram propostas com preço inferior ao praticado pela atual 
contratada.

Surpreendentemente, as 18 foram desclassificadas, e 
a 19ª colocada foi declarada vencedora com um valor  
mensal R$ 1 milhão mais caro que o oferecido pelas 
primeiras colocadas. E qual é essa empresa? Exatamente 
a mesma que já vem prestando o serviço licitado. Ela foi 
contratada em caráter emergencial, mas o contrato vinha 
sendo prorrogado, sucessivamente, a cada seis meses. 
Não precisa ser adivinho para prever que a justiça, uma 
vez mais, será convocada.

Atração
No ano passado, os índices do mercado de ações subi-

ram pouco mais de 30% nos Estados Unidos, perto de 
25% na Europa e na China e mais de 15% nos merca-
dos emergentes e Japão. A dívida soberana nos merca-
dos emergentes, a dívida de alto rendimento nos EUA 
e a dívida corporativa em mercados emergentes tiveram 
retornos superiores a 12%, informa o Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

Os percentuais ajudam a explicar por que US$ 5,6 bil-
hões abandonaram a bolsa brasileira (B3) em 2019. Com 
altos rendimentos (em dólar) e risco menor, não há mo-
tivo para perder tempo no Brasil, que era atraente quando 
mantinha taxas de juros na estratosfera (que caíram para 
investidores, diga-se, já que os juros continuam nas al-
turas para quem precisa de um empréstimo).

Tiro na cabecinha
Mais uma criança baleada no Rio de Janeiro, man-

tendo a média de uma por semana neste início de ano, 
o segundo da política do “atire para matar” (quem?) do 
Governo Witzel. Como nos demais casos, surge a dúvida 
de que arma partiu o tiro.

Uma resposta seria mais provável se o estado im-
plantasse dois sistemas – já demonstrados e testados. 
O primeiro, de controle do armamento que sai dos bat-
alhões da Polícia Militar. O segundo, com tecnologia 
alemã (mais cara) ou russa (similar mais em conta) que 
permite identificar a arma da qual partiu a bala escane-
ando um pequeno fragmento. Há projetos na Alerj para 
implantação desses sistemas.

Menos do que dinheiro, falta vontade política.

Além dos erros de português
O “melhor Enem de todos os tempos” virou o maior 

mico da história do Ministério da Educação. E, se não 
bastassem as falhas graves, o ministro Abraham Wein-
traub ainda arrumou tempo para interceder junto ao Inep 
a favor de estudantes e pais que o procuraram via Twitter.

Prevaricação? Advocacia administrativa? Ou não? 
Caros advogados, e-mails para a coluna.

O povo não é bobo
Congressistas do PT e PCdoB defendem Folha e Glo-

bo, outrora “imprensa golpista”, dos contra-ataques de 
Bolsonaro, inclusive financeiros; 2022 é logo ali e não 
aprenderam NADA. Em caixa alta. Bom pro NOVO, 
mais velho que andar pra trás.

Rápidas
Depois da inauguração de cinco lojas na capital flumi-

nense, a rede Megamatte segue com planos de expansão: 
de 140 lojas em seis estados, pretende passar para 160 até 
abril *** Entre 1º e 16 de fevereiro de 2020, acontecerá 
a primeira edição do Sesc Verão em Niterói (RJ), com at-
rações gratuitas na Praia de São Francisco. Neste sábado, 
as atividades começam às 9h *** O Passeio Shopping 
programou colônia de férias até sexta-feira, das 15h às 
17h *** A Align Technology realiza curso de credencia-
mento para ortodontistas em 6 e 7 de fevereiro, no Rio 
de Janeiro. Os cursos são voltados para capacitação de 
profissionais que desejam trabalhar com Invisalign *** 
Estreia nesta quarta-feira Divido Apartamento, texto de 
Cazé Neto e direção de Gil Santos, com Talita Fusco e 
Alan Di Moura no elenco. A peça estará toda quarta, às 
21h, no Teatro Vannucci (Rua Marquês de São Vicente, 
52 / 3º andar, Gávea, Rio de Janeiro).

Investimentos das estatais 
federais caem 31,3% em 2019

As estatais federais in-
vestiram R$ 58,3 bilhões 
em 2019, valor 31,3% in-
ferior aos R$ 84,8 bilhões 
registrados em 2018. O va-
lor foi publicado na edição 
desta terça-feira em portaria 
do Ministério da Economia 
no Diário Oficial da União 
(DOU). O grupo Petrobras 
liderou o recuo nas inver-
sões, com 36,1% a menos.

A execução do Orçamento 
também caiu. Em 2019, as 
85 empresas públicas avalia-
das pelo governo investiram 
45,7% da verba total de R$ 
127,6 bilhões. Em 2018, as 
estatais federais tinham apli-

cado 64,5% dos R$ 131,4 bi-
lhões reservados para inves-
timento naquele ano.

Entre as principais es-
tatais, o Grupo Petrobras 
liderou os investimentos, 
com R$ 50,9 bilhões no ano 
passado. O valor, no entanto, 
indica queda de 36,1% em 
relação a 2018. O Grupo Pe-
trobras inclui tanto a petro-
leira como as subsidiárias.

A Eletrobras e suas em-
presas controladas investi-
ram R$ 2,9 bilhões em 2019, 
com retração de 14,8% na 
comparação com o ano ante-
rior. O levantamento avaliou 
78 estatais do setor produti-

Grupo de óleo e gás liderou o recuo

Arquivo/Ag. Petrobras

vo e sete do setor financeiro. 
Na divisão por atividade, 39 
empresas são do segmento 
de energia e 13 da área de 
petróleo.

O Orçamento Geral da 

União (OGU) de 2020 re-
serva R$ 121,4 bilhões para 
investimentos das estatais. A 
execução desses gastos, no 
entanto, dependerá das con-
dições fiscais do governo.

Desigualdade trava evolução de mulheres na AL
O novo relatório da Comis-

são Econômica para a Améri-
ca Latina e o Caribe (Cepal) 
divulgado nesta terça-feira 
afirma que a igualdade de gê-
nero e a autonomia das mu-
lheres devem ser a base do 
novo modelo de desenvolvi-
mento para a região. O infor-
me será apresentado na XIV 
Conferência Regional sobre 
Mulheres na América Latina 
e no Caribe, que acontece em 
Santiago do Chile.

“As desigualdades de gê-
nero são um obstáculo ao de-
senvolvimento sustentável, e 
as mudanças no cenário en-
frentado pela região são uma 
manifestação da urgência de 
avançar decisivamente em 
direção a estilos de desen-
volvimento que contemplem 
a igualdade de gênero e a au-
tonomia das mulheres, bem 
como a garantia dos direi-
tos de todas as pessoas, sem 
exceção”, destaca o infome, 
intitulado “A autonomia das 
mulheres na mudança de ce-
nários econômicos”.

O órgão assinala que 
50,1% das mulheres da re-
gião exercem atividades de 
baixa qualificação. O núme-
ro de mulheres sem renda 
própria diminuiu de 41,0% 
em 2002 para 27,5% em 
2018; no entanto, esse últi-
mo percentual ainda é maior 
que o de homens na mesma 
situação (13,1%). A situação 
de pobreza (que inclui 18 pa-
íses) aumentou de 105 mu-
lheres para cada 100 homens 
em 2002 para 113 mulheres 
para cada 100 homens, em 
2018. Os montantes de cré-
dito em vigor para mulhe-
res é equivalente a 57% do 
montante recebido por ho-
mens no Chile; 67% no caso 
da Costa Rica; e 59% no 
caso da Guatemala. Avalia-
se que, no mundo, cerca de 
73% das mulheres da área já 
se sentiram expostas ou ex-
perimentaram algum tipo de 
violência online.

De acordo com o estudo, 
a América Latina e o Cari-
be estão crescendo menos, 
enquanto as desigualdades 
e a pobreza aumentam. A 

Cepal, uma entidade da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU), defende que, 
levando em consideração os 
desafios das transformações 
tecnológicas, demográficas 
e climáticas, os governos de-
vem acelerar o cumprimento 
dos compromissos assumi-
dos para alcançar a igualda-
de de gênero e a autonomia 
das mulheres na região.

A automação do trabalho, 
por exemplo, com máqui-
nas substituindo o trabalho 
de pessoas, trará mudanças 
na organização do trabalho 
remunerado. Estima-se que 
50,1% das mulheres da re-
gião desempenhem traba-
lhos ou serviços não quali-
ficados, ocupações com alta 
probabilidade de automação.

“São menores as possibi-
lidades para as pessoas que 
ainda encontram dificuldades 
no acesso a serviços tecno-
lógicos ou para os setores da 
população em que persistem 
problemas de conectividade. 
Deve-se enfatizar que isso 
ameaçaria especialmente as 
pessoas que estão na pobre-
za, entre as quais há maior 
concentração de mulheres, 
assim como a população ru-
ral ou indígena, grupos ainda 
com deficiências no acesso 
a serviços tecnológicos ou 
que enfrentam problemas de 
conectividade e até dificulda-
des no acesso à eletricidade. 
O desafio para os estados é 
impedir que o emprego seja 
ainda mais polarizado e as 
disparidades socioeconômi-
cas e de gênero aumentem à 
medida que gera novas ‘elites 
digitais’, bem como um gru-
po de ‘excluídos digitais’”, 
ressalta o documento.

Ainda em relação às tec-
nologias, o relatório traz um 
capítulo dedicado à reflexão 
da violência nos meios digi-
tais. Apesar de não existirem 
muitos estudos nessa área, 
estima-se que, no mundo, 
cerca de 73% das mulheres 
já se sentiram expostas ou 
experimentaram algum tipo 
de violência online.

Ao referir-se à situação 
brasileira, o texto diz que “no 

Brasil, uma pesquisa sobre 
violência contra mulheres re-
alizada em 2019 pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica mostrou que 27,4% das 
brasileiras com 16 anos ou 
mais sofreram algum tipo de 
violência nos últimos 12 me-
ses. Entre elas, quase uma em 
cada dez (8,2%) relatou que o 
episódio mais grave ocorreu 
pela internet. Os dados são 
significativamente superiores 
aos registrados na pesquisa 
realizada em 2017, quando 
apenas 1,2% das mulheres 
afirmou que sofreu algum 
tipo de violência na internet”.

O informe reconhece que 
houve avanços na imple-
mentação de políticas pú-
blicas nas três dimensões 
da autonomia das mulheres: 
física, econômica e tomada 
de decisão. Mas ressalta que 
ainda existem desafios a se-
rem superados.

As mulheres da região pas-
sam três vezes mais tempo de-
dicadas ao trabalho doméstico 
e aos cuidados não remunera-
dos do que os homens e são as 
principais responsáveis pelo 
cuidado dos idosos.

No relatório, o Brasil foi 
citado como um exemplo 
positivo nessa área. “No Bra-
sil, há um reconhecimento 
institucional da atividade 
assistencial como um traba-
lho profissional. Em 2002, 
a atividade de ‘cuidadores 
profissionais’ foi incorporada 
no marco da nova Classifica-
ção Ocupacional Brasileira 
(COB). Esta atividade inclui 
aqueles que cuidam de be-
bês, crianças, jovens, adul-
tos e idosos, com base em 
objetivos estabelecidos por 
instituições especializadas 
ou diretamente responsáveis, 
garantindo bem-estar, saúde, 
alimentação, higiene pessoal, 
educação, cultura, recreação 
e lazer da pessoa assistida”.

Na América Latina e no 
Caribe, observa-se a chama-
da “feminização” da velhice: 
para cada 100 homens com 
60 anos ou mais, existem 
123 mulheres na mesma fai-
xa etária, enquanto no caso 
da população de 80 anos ou 

mais, o número chega a 159 
mulheres para cada 100 ho-
mens.

Segundo a Cepal, é neces-
sário redobrar esforços para 
elaborar políticas públicas 
de igualdade que reconhe-
çam a contribuição das mu-
lheres para a economia por 
meio do trabalho doméstico 
e de cuidados não remune-
rados, e que promovam uma 
distribuição mais justa das 
cargas de trabalho.

“Se os estados não forne-
cerem serviços e benefícios 
públicos adequados, as famí-
lias e, em particular, as mu-
lheres, terão que responder 
individualmente, cada vez 
mais, às demandas de aten-
dimento aos idosos, muitas 
vezes à custa de sua partici-
pação no mercado de traba-
lho, bem-estar e realização 
pessoal”, afirma a Comissão.

O número de mulheres 
sem renda própria diminuiu 
de 41,0% em 2002 para 
27,5% em 2018; no entanto, 
esse último percentual ainda 
é maior que o de homens na 
mesma situação (13,1%).

Isso implica que cerca de 
um terço das mulheres na 
região depende inteiramente 
de outros para sua subsistên-
cia, o que se soma ao fato de 
serem maioria da população 
em situação de pobreza. A 
situação de pobreza (que in-
clui 18 países) aumentou de 
105 mulheres para cada 100 
homens em 2002 para 113 
mulheres para cada 100 ho-
mens, em 2018.

As mulheres ainda estão 
sub-representadas nos cam-
pos da ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática, o 
que limita suas possibilida-
des de melhor inserção eco-
nômica e, em um contexto 
global de crescente expansão 
e volatilidade dos mercados 
financeiros, impõe condições 
desfavoráveis de acesso ao 
crédito para elas. Os mon-
tantes de crédito em vigor 
para mulheres é equivalente 
a 57% do montante recebido 
por homens no Chile; 67% 
no caso da Costa Rica; e 59% 
no caso da Guatemala.
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Des-mi-li-ta-ri-zar...
– Há menos de um ano, a coluna Empresa-Cidadã foi publi-

cada com o título “Desmilitarizar a Educação”. Naquela edição 
da CE-C (2 de julho de 2019), através de matéria publicada no 
New York Times, mostramos uma tendência da educação norte-
americana, em Nova York, a des-mi-li-ta-ri-za-ção. Repetire-
mos hoje alguns trechos, por ser oportuno, ante a percepção 
inadequada de solução de dificuldades com a disciplina escolar 
de alguns “educadores pit-bull”, no Brasil. Começa com a ma-
nifestação de mais uma “pirralha”, Andrea Colon.

– Na edição de 21 de junho passado, o jornal The New York 
Times traz uma instigante matéria de Eliza Shapiro, ocupando 
uma chamada na primeira página e toda a página 22 do caderno 
A, com o título (em versão livre) “Novas regras poderão mudar 
a maneira como se aplica a disciplina aos estudantes negros.”

– Andrea Colon, estudante e ativista de 18 anos, de Far Ro-
ckaway, Queens, New York, formula uma crítica à polícia da 
cidade, refletindo um movimento mais amplo, focado na redu-
ção do papel da polícia nas escolas.

– Na quinta-feira (20 de junho), em resposta à preocupações 
de longo prazo relativas ao sistema educacional, que trata es-
tudantes negros e hispânicos com mais dureza do que os bran-
cos e asiáticos, o prefeito de New York, De Biasio, anunciou 
novas regras que reduzirão as detenções em escolas, nos casos 
de menor potencial ofensivo. Além disso, o tempo efetivo para 
suspensões será reduzido.

– As estatísticas de Nova York, por décadas, têm mostrado 
que as punições disciplinares aplicadas aos estudantes negros 
e hispânicos do sistema escolar da cidade se dão a taxas mais 
altas do que as aplicadas aos brancos e asiáticos, inquietante 
característica deste que é o maior distrito escolar dos EUA. 
Todos os prédios escolares de Nova York têm, ao menos, um 
policial atuando como agente de segurança.

– Colon, a estudante, disse que pediu ao prefeito De Biasio 
para eliminar todas as detenções e intimações policiais nas es-
colas. Apesar disso, ela não obteve a exata resposta que espe-
rava, mas considera que as mudanças são um passo na direção 
certa.

– Estudantes negros e hispânicos representam cerca de 90% 
das detenções e intimações policiais nas escolas. Embora as 
suspensões disciplinares tenham caído cerca de 30% desde que 
o prefeito De Biasio tomou posse, em 2018, especificamente 
em relação às suspensões disciplinares (fora da escola), 46% 
foram emitidas contra estudantes negros, que perfazem 26% 
do total de matrículas no sistema escolar.

– Depois de anos de experimentação, por vezes atribulada, 
com caminhos para ultrapassar a chamada política de tolerân-
cia zero do prefeito anterior, Michael R. Bloomberg, a cidade 
usará práticas de restauração judicial que enfatizarão o conflito 
das suspensões em todo o ensino médio e high schools, a co-
meçar no próximo ano escolar, a partir de setembro de 2020. A 
cidade vai adicionar 85 novos agentes sociais aos já existentes 
nas escolas, inscritos no orçamento, em uma tentativa de faci-
litar a transição.

– Pelos últimos cinco anos, líderes dos direitos civis e es-
tudantes ativistas têm feito as disparidades raciais no disci-
plinamento uma responsabilidade do prefeito De Biasio, que 
prometeu reduzir as iniquidades em todos os aspectos na vida 
da cidade. Estudantes que tiveram experiência de detenção su-
plicaram ao prefeito para adotar novas estratégias, como Paola 
Mena (17 anos), que qualificou como uma das piores experi-
ências da sua vida a de ter sido detida por agentes de segurança 
escolar, aos 14 anos, após briga de rua no Bronx.

– O prefeito sabe que será criticado por todos os lados. Mui-
tos estudantes negros e hispânicos querem a retirada dos detec-
tores de metal, e alguns professores alinhados com o sindicato 
que representa os agentes de segurança escolar dizem que o 
prefeito acabou com o critério dos profissionais sobre como 
impor as regras de disciplina.

– Apesar de a maioria dos crimes nas escolas, desde 2014, 
ter decrescido em números equivalentes a -30%, alguns pro-
fessores estão alinhados com o “Teamsters Local 237” e dizem 
que as escolas subnotificam os problemas para calar a Câmara 
dos Vereadores.

– O novo Código Disciplinar vai ter impacto imediato, a 
partir de setembro, quando as escolas reabrirão. Os agentes de 
segurança escolar serão desencorajados, mas não impedidos, 
de deter estudantes ou aplicar suspensões por ofensas menores, 
a exemplo de porte de maconha, pichação ou provocar desor-
dem. Outra mudança refere-se ao mais longo período admitido 
para as suspensões disciplinares, reduzido de 180 para 20 dias. 
Há exceções para transgressões mais graves, geralmente rela-
cionadas ao uso de armas. As mudanças têm a cobertura de um 
acordo entre o Departamento de Polícia e o Departamento de 
Educação, que não era atualizado desde o final da gestão do 
prefeito Rudolph W. Giuliani, encerrada em 2001. O atual pre-
feito, De Biasio, sabe que as punições escolares são polêmicas. 
Um plano de 2016, de eliminação de todas as punições nos 
jardins de infância (até 5 anos!), teve a oposição do sindicato 
dos professores e foi descaracterizado.

– O prefeito De Biasio tem a sua concepção de escola segu-
ra como etapa emblemática para atingir metas mais amplas de 
cidade em que coexistem segurança e justiça para as comuni-
dades negra e hispânica. E acrescenta que “este é um momento 
de mudança onde os estudantes conquistarão o apoio de que 
necessitam. Elas nos ajudarão a construir uma sociedade mais 
forte e justa.”

– Curiosa oposição entre o que se cogita no Brasil e nos 
EUA. Enquanto, no Brasil, brotam propostas de militarizar a 
aplicação da disciplina nas escolas, no Hemisfério Norte, a di-
retriz é desmilitarizar.

E o Enem?
E o Enem, hein? hein? hein? “Só” 1% de erros? Ninguém 

é “só” 1% atingido por erros. Para quem é atingido, o erro é 
100%. Assim, não há verba de publicidade que resolva. Que 
caca, “sr. Boas falas”… Divulgar ou não divulgar os resulta-
dos? A gráfica foi ato jurídico perfeito? Atender ou não aten-
der ao companheiro político? E ninguém se demite, ninguém 
vai preso...

ALIANÇA FLUMINENSE DE SERVIDORES
CNPJ 30.503.817/0001-43

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
Convoca, nos termos da Legislação em Vigor e do Estatuto da Entidade, 
todos os seus associados, quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, 
para Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 04 de 
fevereiro de 2020, na Sede da Associação, sito a Av. Ernani do Amaral Pei-
xoto nº178/202 - Centro – Niterói -RJ – A.G.E. às 16:00 hr em 1a convoca-
ção e em 2a convocação às 17:00 hr com qualquer número de associados 
presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração no 
Estatuto para se adequar a exigência da administradora de planos de saúde 
b) Assuntos Gerais; Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2020.

Luiz Henrique Mendes - Presidente do Conselho Deliberativo.

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO AMARO
RUA SANTO AMARO, 200 - GLORIA - RJ

PELO PRESENTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, FICAM CONVOCA-
DOS OS SENHORES CONDÔMINOS PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁ-
RIA QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 
20H E 20h30 EM ÚLTIMA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMERO 
DE PRESENTES NO SALÃO DO PRÓPRIO PRÉDIO PARA DELIBE-
RAREM SOB A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1) Informar que não have-
rá reajuste do condomínio em 2020. 2 -  Aprovação de contas de janeiro 
a dezembro 2019. 3 - Reparo da parede no terceiro andar. 4 - Mudança 
na Lei da Academia. 5 - Jogo de futebol da portaria. 6 - Correria nos 
corredores. 7 - Barulho depois das 22h na portaria e corredores. 8 - In-
formar que sobre reclamações no livro. 9 - Aprovação de corte da árvore 
perto das caixas de água reserva. 10 - Assuntos Gerais

CRESA - Condomínio Conjunto Residencial Santo Amaro
Antonio Cavalcanti

Comércio do Rio vendeu 
menos 2,9% em 2019

As vendas do comércio 
da Cidade do Rio de Janeiro 
recuaram 2,9% no acumula-
do de janeiro/dezembro de 
2019 em relação ao mesmo 
período de 2018, de acordo 
com a pesquisa Termômetro 
de Vendas divulgada men-
salmente pelo Centro de Es-
tudos do Clube de Diretores 
Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDL-Rio), que ouviu cerca 
de 500 estabelecimentos co-
merciais.

Foi o décimo segundo 
mês de resultado negativo: 
janeiro (-3,2%), fevereiro 
(-3,8%), março (-4%), abril 
(-3,6%), maio (-3,1%), ju-
nho (-3,8%), julho (-3,9%), 
agosto (-2,1%), setembro 
(-2,2%), outubro (-2,3%), 
novembro (-1,2% e dezem-
bro (-1,5%).

A pesquisa mostra tam-
bém que em dezembro as 
vendas cairam 1,5% em 
comparação com o mes-
mo mês do ano anterior. 
Foi o 12º mês de resultado 
negativo: janeiro (-3,2%), 
fevereiro (-3,8%), março 
(-4%), abril (-3,6%), maio 

(-3,1%), junho (-3,8%), ju-
lho (-3,9%), agosto (-2,1%), 
setembro (-2,2%), outubro 
(-2,3%), novembro (-1,2% e 
dezembro (-1,5%).

Aldo Gonçalves, presi-
dente do CDL-Rio, disse 
que 2019 não será de boas 
lembranças nem para os se-
tores produtivos, nem para 
a sociedade como um todo. 
Todos sofreram as consequ-
ências da crise. “Neste ce-
nário, o Rio de Janeiro, em 
particular, foi um dos esta-
dos mais atingidos, ao con-
trário 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 for-
mais do estado”, diz Aldo.

Ele lembra ainda que na 
capital, a camelotagem e a 
desordem urbana desenfrea-
das tomaram conta dos prin-
cipais corredores comerciais 
da cidade, afastando os con-
sumidores e prejudicando 
ainda mais o comércio.

“Mesmo assim o comer-
ciante fez a sua parte. Plane-
jou e organizou-se. Comprou 
tecnicamente produtos deseja-
dos com preço e quantidades 
adequadas. Investiu no trei-
namento da equipe para ven-
der 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 ne-
gativo, que se repetiu mês a 
mês durante todo o ano passa-
do”, conclui Aldo.

Inadimplência

A inadimplência no co-
mércio lojista da Cidade do 
Rio de Janeiro cresceu 1,2% 
no acumulado de 2019 (ja-
neiro/dezembro) em compa-
ração com o mesmo período 
de 2018, de acordo com os 
registros do Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito 
(SCPC) do CDL-Rio. As dí-
vidas quitadas aumentaram 
1,7% e as consultas recua-

ram 6,5%. Em dezembro em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado a inadimplência 
cresceu 1,0%, as consultas 
(item que indica o movimen-
to do comércio) diminuíram 
1,5% e as dívidas quitadas 
(índice que mostra o número 
de consumidores que colo-
caram suas dívidas em dia) 
aumentaram 1,5%.Na com-
paração de dezembro com 
o mês anterior (novembro), 
as consultas, a inadimplên-
cia e as dívidas quitadas au-
mentaram, respectivamente, 
20,4%, 0,8% e 2,5%.

Segundo o LIG Cheque, 
registro de cadastro do CDL-
Rio, em dezembro de 2019 
em relação ao mesmo mês 
de 2018, as consultas e as 
dívidas quitadas recuaram, 
respectivamente, 6% e 0,8% 
e a inadimplência cresceu 
0,8%. No acumulado do ano 
de 2019 (janeiro/dezembro) 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2018, as consultas e 
as dívidas quitadas diminuí-
ram, respectivamente, 8,3% 
e 2,3% e a inadimplência au-
mentou 1,2%.

Para 32%, prosperidade não é sinônimo  
de riqueza, mas sim estabilidade

Para os brasileiros, a pros-
peridade não é sinônimo de 
riqueza, mas sim, de esta-
bilidade. Prova disso é que, 
32% dos entrevistados pela 
pesquisa PayU Financial 
Prosperity Barometer: Per-
ceptions of prosperity in hi-
gh-growth markets no país, 
ser próspero é estar em um 
emprego bom e estável. E, 
ao pensar em uma forma de 
alcançar mais facilmente a 
prosperidade, mais da meta-
de das pessoas ouvidas pelo 
estudo (64%) apontou que é 
necessário ampliar o acesso 
aos serviços financeiros.

“Quanto maior o núme-
ro de pessoas usufruindo de 
serviços financeiros mais 
possibilidades se apresentam 
a elas, como a obtenção de 
crédito ou barateamento de 
tarifas. Por isso, a tecnologia 
é o ponto chave deste proces-
so. Novas tecnologias, como 
Inteligência Artificial (IA), 
reforçam as oportunidades 
para fintechs como a PayU 

proporcionarem inovações 
com mais rapidez e asserti-
vidade em seus produtos e 
serviços, simplificando esse 
acesso aos serviços financei-
ros”, afirma Felipe Gonçal-
ves, diretor de Desenvolvi-
mento de Negócios Globais 
para a PayU Brasi.

A pesquisa ouviu mais de 
10 mil pessoas em 18 países 
com o objetivo de analisar as 
percepções de prosperidade 
em mercados de alto cresci-
mento.

Outro estudo, da audito-
ria Deloitte Brasil, chegou 
à conclusão que se 2019 foi 
um ano de expectativa pela 
melhora da economia, a pro-
messa de retomada ficou 
mesmo para 2020, com uma 
previsão de 2,32% de cres-
cimento do PIB, conforme 
o Ministério da Economia. 
Portanto, esse ano será um 
período em que empresários 
estarão dispostos a executar 
ações estratégicas de maior 
risco.

De acordo com o levan-
tamento, 2020 será posi-
tivo para 71% dos empre-
sários, não terá mudanças 
importantes para 23% e 
será negativo para apenas 
5%. A retomada dos inves-
timentos e o aumento dos 
empregos, de acordo com 
as respostas da pesquisa, 
confirmam a expectativa 
positiva de 7 em cada 10 
empresas.

Ainda de acordo com o 
relatório da Deloitte, 76% 
dos empresários da Região 
Sul estão mais otimistas. As 
regiões Nordeste e Sul, com 
os percentuais de otimismo 
mais elevados em relação às 
demais, indicam que investir 
em novas tecnologias e qua-
lificar profissionais são prio-
ridades para que as empresas 
sigam competitivas em um 
cenário disruptivo.

As empresas da Região 
Sul apresentam maior dispo-
sição para expansão dos ne-
gócios, além de se apresen-

tarem mais otimistas para as 
contratações, em compara-
ção com as demais regiões. 
Se o cenário econômico em 
2020 melhorar, 61% delas 
aumentarão o quadro de fun-
cionários.

Já de acordo com dados 
do Sebrae, 59% dos peque-
nos empresários estão extre-
mamente otimistas e acredi-
tam na melhora do cenário 
econômico e 58% preten-
dem investir em negócios 
nos próximos 12 meses.

Segundo o levantamen-
to, 62% acreditam que terão 
aumento no faturamento e 
93% confiam na capacidade 
de o governo atual melhorar 
as condições das empresas. 
O levantamento também 
registrou otimismo recor-
de na série histórica entre 
os que pretendem empregar 
nos próximos meses (35%). 
E apontou que seis em cada 
10 empresários (58%) têm 
planos de investir no próprio 
negócio em 12 meses.

Mercado imobiliário aposta na recuperação
Em 2019 a procura de 

imóveis no Estado do Rio 
de Janeiro foi muito signifi-
cativa, não só por novos in-
vestidores, como de clientes 
interessados em uma nova 
moradia de maior ou menor 
custo. provocando cresci-
mento do mercado Metro-
politano. A avaliação é de 
José Romão de Souza Filho, 
diretor de vendas da Imobi-
liária Brasil Brokers.

“Também em 2019 tive-
mos licitações da Comperj. 
Com essa e outras medidas 
aquele mercado vai vol-
tar a ficar aquecido, o que 
é muito importante para o 
eixo Rio das Ostras, Macaé, 
Araruama que, com certeza, 
voltará a receber investi-
mentos. Essas cidades por 
si só tiveram crescimento 
muito grande nos últimos 
10 anos, houve uma para-
da, mas vão voltar a crescer, 

isso para os investidores é 
muito bom”, ressalta.

Segundo o executivo na 
cidade do Rio de Janeiro, 
tanto o mercado primário 
como o mercado secundá-
rio cresceram. O cresci-
mento maior do mercado 
primário foi na Zona Sul, 
onde os investimentos são 
mais expressivos e o Valor 
Geral de Vendas (VGV) 
também. “A empresa teve 
uma representatividade 
nesta fatia nos últimos dois 
anos, 2018 e 2019. Hou-
ve um crescimento muito 
grande na companhia como 
um todo, e a perspectiva 
para 2020 com a redução 
da taxa de juros também 
tende a melhorar”.

Quanto ao fato de que os 
anos anteriores a 2019, fo-
ram marcados pelo reflexo 
de uma grande bolha que 
resultou em um aumento 

astronômico dos valores 
dos imóveis, José Romão 
lembra que tal compor-
tamento vem diminuindo 
desde 2015. “O auge da 
crise foi no início de 2013, 
seguiu-se para 2014/2015. 
Em 2016 e 2017 ficaram 
os grandes, quem realmen-
te tinha fôlego financeiro 
para aguentar, 2018 e 2019 
foram de reposicionamen-
to, com muitas empresas 
fechando alguns pontos de 
venda e se reposicionando 
no mercado.”

Boas notícias

Na sua opinião, houve um 
crescimento no segundo se-
mestre de 2018 e 2019, “que 
foram anos bons, mas que 
poderiam ter sido melhores 
não fosse nossa instabilida-
de econômica e as notícias 
ruins propagadas por gran-

de parte da mídia, o que não 
ajuda nosso mercado, pois 
nossa economia como um 
todo vive de boas notícias”.

Para o diretor da Brasil 
Brokers, a bolha existiu por-
que houve um crescimento 
forte de imóveis no Rio de 
Janeiro, em função da Copa 
do Mundo de Futebol e das 
Olimpíadas. “O comprador 
que estiver especulando, es-
perando uma queda de pre-
ço não vai obter sucesso. A 
constante redução das taxas 
de juros continuará a favo-
recer os negócios, que já é 
menor em torno de 32% em 
comparação a janeiro 2009. 
Enfim o imóvel ainda é o 
investimento mais seguro 
e a taxa de crédito para ne-
gócios imobiliários ainda é 
a menor do mercado, favo-
recendo os compradores de 
imóveis, com taxas de até 
7% ao ano”, concluiu.
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Apesar de movimentar  
R$ 683 bi, Cielo decepciona

As maiores casas brasileiras de análises, como o Itaú 
BBA, o Bradesco BBI e o Morgan Stanley, consideraram 
que o balanço da Cielo veio abaixo das expectativas, pois 
a operadora de cartões e meios de pagamentos, apesar de 
registrar um aumento de 9% no volume financeiro, que 
chegou a R$ 683 bilhões, obteve um lucro líquido de ap-
enas R$ 1,58 bilhão em 2019, o que significou queda de 
49,7% em comparação ao exercício anterior, quando o re-
sultado se situou em R$ 3,1 bilhões. Ao mesmo tempo, o 
Ebitda ficou em R$ 1,79 bilhão, representando redução de 
50,6% em comparação a 2018.

Os técnicos do Itaú BBA colocaram sob revisão o 
preço-alvo da Cielo e a própria classificação das ações, 
pois consideram que a perspectiva é negativa. Para os 
do Bradesco BBI, o lucro líquido do quarto trimestre, de 
R$ 242 milhões, veio 17% abaixo da estimativa, que era 
de R$ 292 milhões, e as despesas e os custos no período 
foram 9% maiores. As projeções de lucro líquido para a 
Cielo em 2020 e 2021, no entanto, foram mantidas em R$ 
1 bilhão e R$ 1,1 bilhão, respectivamente, mas passaram 
o alerta que podem existir alterações, pois os preços nas 
empresas de meios de pagamento continuam sob pressão 
por causa da forte concorrência. A recomendação continua 
abaixo da média do mercado, com objetivo em R$ 6,50, 
abaixo dos R$ 7.

Ao contrário dos demais, os técnicos do Morgan Stanley 
se mostram otimistas, apesar de considerarem que os re-
sultados ficaram abaixo das estimativas, mas mantiveram 
a classificação de acima da média. No pregão desta terça-
feira, as ações da Cielo chegaram a cair mais de 15%. Na 
parte da tarde, houve reação, e a cotação voltou para R$ 
7,12, com ganho de 1,71%.

Casal de trambiqueiros captou quase US$ 1 bi
A Securities nd Exchange Commission acusou Jeffrey 

e Paulette Carpoff, casal da Califórnia, de montar um pro-
jeto que envolvia créditos tributários alternativos à ener-
gia e que nada mais era do que um esquema Ponzi, que 
movimentou quase um bilhão de dólares. De acordo com 
as investigações, entre 2011 e 2018, Jeffrey e Paulette 
movimentaram aproximadamente US$ 910 milhões, ofe-
recendo a 17 investidores títulos sob a forma de contratos 
de investimento por meio de suas duas geradoras de ener-
gia solar, a DC Solar Solutions Inc. e a DC Solar Distri-
bution Inc. Os Carpoffs prometeram créditos tributários, 
pagamentos de aluguel e lucros da operação de geradores 
solares móveis.

Na realidade, a maioria dos geradores nunca foi 
fabricada, e a grande maioria das receitas de arrenda-
mento pagas aos investidores veio dos novos fundos 
captados. Durante todo o esquema, o casal usou pelo 
menos US$ 140 milhões para financiar seu estilo de 
vida luxuoso, que incluía 150 carros esportivos e de 
luxo, dezenas de propriedades e uma participação em 
um serviço de jato particular. A SEC acusa os Car-
poffs de violarem as disposições antifraude das leis 
federais de valores mobiliários e buscam medidas 
cautelares e sanções civis.

Azul arrendará aviões velhos a aérea polonesa
Por causa do plano de substituição da frota por aero-

naves mais modernas, como o Embraer E2, que é maior 
e tem o consumo mais baixo de combustível, a Azul vai 
subarrendar 53 dos seus aviões Embraer E-195 para com-
panhia aérea LOT, da Polônia, e para a Breeze Aviation 
Group, uma startup dos Estados Unidos. Segundo John 
Rodgerson, presidente da Azul, “o preço do combustível é 
35% mais caro no Brasil que em outras partes do mundo, 
por isto é essencial que a companhia passe a operar com 
aeronaves da próxima geração o quanto antes”.

Uber e Movida lançam tuk-tuk
A Uber e a locadora de automóveis Movida fizeram 

uma parceria para lançar na orla de Vitória, capital do Es-
pírito Santo, um serviço de transporte por tuk-tuk, triciclos 
motorizados, muito conhecidos em países asiáticos. Será 
o primeiro serviço do tipo no Brasil e, segundo as empre-
sas, a viagem custará menos que as opções tradicionais 
da Uber. Os triciclos pertencem à Movida, são elétricos, 
transportam até dois passageiros e começam a circular 
nesta quarta-feira.

JBS exportará mais US$ 3 bi para China
A JBS vai exportar carnes bovina, suína e de aves no 

valor de até R$ 3 bilhões anuais para a empresa WH 
Group, que possui cerca de 60 mil pontos de venda na 
China. Serão exportados produtos in natura das marcas 
Seara e Friboi.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia, a ser realizada em 04/02/2020, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 
(parte), Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a 
fim de deliberar sobre a rerratificação dos valores da distribuição de lucros 
da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia, 
mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma 
do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações. 

Rio de Janeiro, 27/01/2020. 
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE CIMENTO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - INDUSCIMENTO

EDITAL  DE  C O N V O C A Ç Ã O
Pela presente ficam convidados todos os associados deste Sindicato para 
comparecerem á Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no 
dia 14/02/2020, ás 15:00 horas em primeira convocação e 15:30 horas em 
segunda convocação, em nossa Sede Social situada à Rua Santa Luzia, 685 
- 8º andar - Centro - Rio de Janeiro, para análise e discussão da Pauta de 
Reivindicações da Categoria Profissional de 2020, recebida do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Olarias de Cerâmica para Construção do 
Cimento, Cal e Gesso e de Artefatos de Cimento Armado do Município do Rio 
de Janeiro. Considerando a importância do assunto o que representa para 
as indústrias do setor, contamos com sua presença ou de um representante 
legal de sua empresa. Rio de janeiro dia 29 de janeiro de 2020. 

Marcelo Kaiuca – Presidente.

CM BARRA DA TIJUCA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 35.687.756/0001-35 - NIRE 33210886801

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação do Tipo Jurídico 
Societário de Sociedade Ltda. para S.A.

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bruno
Lima Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014-OAB/
RJ e CPF 083.569.417-84, residente e domiciliado na Rua Alberto de Cam-
pos, nº 63/101, Ipanema, RJ (“Bruno”); e Naida Lima Vieira, brasileira, 
viúva, administradora, RG 02494658-4-Detran/RJ e CPF 010.013.317-70, 
residente e domiciliada na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema, 
RJ (“Naida”); Únicos sócios da sociedade empresária Ltda. CM Barra da 
Tijuca Participações Ltda., constituída e existente segundo as leis da 
República Federativa do Brasil, CNPJ 35.687.756/0001-35, com sede, na 
Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema, RJ, (“Sociedade”), com seus 
atos constitutivos arquivados na JUCERJA NIRE 33210886801; E ainda, 
na qualidade de sócio ingressante, Agung Brasil Partners I D – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Ex-
terior, CNPJ 26.545.537/0001-20, neste ato representado pela BRL Trust 
Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, nº 151, 19º, Itaim Bibi, SP, 
CNPJ 23.025.053/0001-62 (“Agung FIP”); têm entre si justo e acordado to-
mar as seguintes deliberações, todas tomadas por unanimidade, e alterar o 
Contrato Social da Sociedade, de acordo com as seguintes cláusulas e con-
dições: I – Cessão de Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qualifica-
dos, retiram-se da Sociedade neste ato, cedendo e transferindo suas 1.000 
quotas, sendo 999 de Bruno e 1 de Naida, com valor nominal de R$1,00, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para o só-
cio Agung FIP, acima qualificado, que passa a deter a totalidade das 1.000 
quotas da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada uma, totalizando 
R$1.000,00. 2. As quotas são cedidas, com tudo o que representam, livres 
e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas 
e opções de qualquer natureza. 3. Bruno, Naida, Agung FIP e a Sociedade, 
neste ato, conferem uns aos outros a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e 
irretratável quitação, para mais nada reclamarem uns dos outros, a qualquer 
tempo, título ou pretexto, com relação à cessão e transferência de quotas 
acima mencionada. II – Transformação do Tipo Societário: 4. O sócio 
decide alterar o tipo jurídico societário da Sociedade de sociedade Ltda. 
para S.A., permanecendo o Agung FIP como sócio da Sociedade, o qual 
passa à condição de acionista, recebendo tantas ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, quantas forem as quotas de sua propriedade, e 
mantendo-se inalterado o capital social, atualmente no valor de R$1.000,00, 
totalmente subscrito e integralizado, que passa a ser representado por 1.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade 
do Agung FIP. 5. A Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e 
passivo, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais 
de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade 
em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo 
garantidos os direitos dos credores, situação essa que a acionista reconhe-
ce e aprova, sem quaisquer restrições. 6. O acionista aprovou a alteração 
da denominação social da Sociedade, em virtude da transformação do tipo 
societário, que passará de “CM Barra da Tijuca Participações Ltda.” para 
“Largo da Carioca Participações S.A.”. 7. O acionista aprovou a alteração 
do endereço da sede social, que passará de Rua Alberto de Campos, nº 
63/101, Ipanema, RJ, para Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, Cen-
tro, RJ. 8. Ato contínuo, o acionista aprovou a destituição do Sr. Bruno Lima 
Cardozo Moreira ao cargo de Administrador da Sociedade. Em decorrência 
desta deliberação, foi aprovada a eleição dos novos membros para com-
por a Diretoria da Sociedade, com mandato de 2 anos ou até a investidura 
de novos membros eleitos em Assembleia Geral: para ocupar o cargo de 
Diretor Presidente, o Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasi-
leiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF 
025.989.187-89, e para o cargo de Diretores sem Designação Específica,
os Srs. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 
14.157.566-9-SSP/SP e CPF 261.377.018-08 e Rodrigo Brandão Feitosa,
brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 30.448.755-SSP/SP e 
CPF 289.496.448-00, todos residentes e domiciliados com escritório na Av. 
Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º – sala 901 Leblon, RJ. Os Diretores ora eleitos 
foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos 
termos de posse, que constam como Anexo II desta ata, nos termos do 
Art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei, terem co-
nhecimento das disposições do Art. 147 da Lei das S.A., preencherem os 
requisitos legais para integrar a Diretoria da Sociedade e não estarem im-
pedidos de exercer cargos de administração por lei especial, em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude 
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou em decorrência de cometimento de crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, con-
tra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.  9. À luz das 
deliberações acima, a acionista aprovou o Estatuto Social, que integra esta 
alteração contratual como Anexo I, o qual, juntamente com a Lei das S.A. 
e demais disposições legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade a partir 
desta data, sendo certo que o Estatuto Social ora aprovado já reflete todas 
as deliberações constantes desta alteração contratual. 10. Em seguida, foi 
deliberada a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício, bem 
como que as publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas no 
DOERJ e em jornal de grande circulação a ser definido. 11. A acionista au-
torizou os diretores da Sociedade a realizarem todos os atos necessários à 
efetiva formalização das operações ora estabelecidas, incluindo tomar todas 
as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das deliberações ora 
tomadas. E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o 
presente instrumento em 2 vias, de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. RJ, 12/12/19. Sócios retirantes:  Bruno Lima Cardozo Morei-
ra, Naida Lima Vieira. Acionista ingressante: Agung Brasil Partners I D - 
Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Investimento 
no Exterior - p. BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 27/01/20 sob o 
nº 33300333461, 3841017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

QUADRAGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcio 
Alexandre Pacheco da Silva - Juiz Titular do Cartório da 45ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a 
Av. Erasmo Braga, 115 L1 SL 326 a 330 B CEP: 20020-903 - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3681 e-mail: cap45vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de 
nº 0112702-85.2017.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO 
EDIFICIO POTIGUAR, representado pelo seu síndico VALTER 
DE ANDRADE SANTOS em face de ESPOLIO DE ANTONIO 
BAPTISTA FILHO, representado pelo seu inventariante RICAR-
DO CORREA BAPTISTA, objetivando citação do réu. Assim, pelo 
presente edital CITA o réu ESPOLIO DE ANTONIO BAPTISTA 
FILHO, representado pelo seu inventariante RICARDO CORREA 
BAPTISTA, inscrito no CPF/MF sob n° 797.224.157-00 que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quin-
ze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir- se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e deze-
nove. Eu, __ Nicolle Campos Staton - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/27645, digitei. E eu, __ Fabio Michel Chamas - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23066, o subscrevo. 216

ANP ressalta padrão de 
qualidade dos combustíveis
Gasolina teve 
98,3% de 
conformidade  
em 2019

No ano de 2019, 97% dos 
combustíveis analisados pelo 
Programa de Monitoramento 
da Qualidade dos Combus-
tíveis (PMQC) da Agência 
Nacional de Petróleo e Gás 
(ANP) estavam dentro dos 
padrões de qualidade estabe-
lecidos (índice de conformi-
dade), informou em comuni-
cado a ANP. O programa foi 
aprovado em junho do ano 
passado.

Segundo a agência regu-
ladora, o programa coleta e 
analisa amostras de gasolina 
C, etanol hidratado e óleo 
diesel B em postos do país e 
divulga, mensalmente, indi-
cadores da qualidade desses 
produtos. Os três combustí-
veis apresentaram manuten-

ção do padrão de qualidade 
observado nos últimos anos 
(dentro dos padrões interna-
cionais), sendo que houve 
melhora no índice com rela-
ção a 2018.

A gasolina brasileira teve 
98,3% de conformidade 
em 2019, contra 98,1% em 
2018; o etanol teve 98,2%, 
contra 97,9% no ano ante-
rior; já o diesel teve 96,2%, 
contra 94,9%. As regiões 
com o melhor índice de 
conformidade aos padrões 
foram as regiões Sudeste 
e Sul, com 98% cada. Em 
seguida, vieram a região 
Nordeste, com 97%, e as re-
giões Norte e Centro-Oeste, 
com 96% cada.

Ajustes

O Programa de Monito-
ramento da Qualidade dos 
Combustíveis passa por 
restruturação, a partir da 
definição de novo modelo 
de PMQC pela Resolução 
nº 790, de 2019. As novas 

Programa coleta e analisa amostras de gasolina C, 
etanol hidratado e óleo diesel B

normas estabelecem que a 
ANP realizará as licitações 
para definição dos labora-
tórios aptos a participarem 
do Programa, que serão 
contratados pelos agentes 
econômicos (revendedo-
res, TRR e distribuidores). 
A Agência prepara, atual-
mente, projeto piloto que 
será executado em três 
Unidades da Federação 
(GO, DF e AM).

O objetivo é que 100% 
dos postos revendedores 
sejam contemplados no 
PMQC, assim como todas 
as distribuidoras, que tam-
bém passam a ter os pro-
dutos monitorados em suas 
bases de distribuição, e os 
transportadores-revende-
dores-retalhistas - TRRs 
(agentes que vendem, a gra-
nel, óleo diesel automotivo, 
óleo lubrificante e graxa). 
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CM ITANHANGÁ PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 35.687.708/0001-47 - NIRE 33210886797

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação 
do Tipo Jurídico Societário de Sociedade Ltda. para S.A.

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bruno
Lima Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014 OAB/RJ 
e CPF 083.569.417-84, residente e domiciliado na Rua Alberto de Campos, 
63/101, Ipanema/RJ (“Bruno”); e Naida Lima Vieira, brasileira, viúva, admi-
nistradora, RG 02494658-4 Detran/RJ e CPF 010013317-70, residente e do-
miciliada na Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, (“Naida”); Únicos 
sócios da sociedade empresária Ltda. CM Itanhangá Participações Ltda.,
constituída e existente segundo as leis da República Federativa do Brasil, 
CNPJ 35.687.708/0001-47, com sede na Rua Alberto de Campos, 63/101, 
Ipanema/RJ, (“Sociedade”), com seus atos constitutivos arquivados na JU-
CERJA sob NIRE 33210886797; E ainda, na qualidade de sócio ingressan-
te, Agung Brasil Partners I D – Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia Investimento no Exterior, CNPJ 26.545.537/0001-
20, neste ato representado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede 
na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62 
(“Agung FIP”); têm entre si justo e acordado tomar as seguintes delibera-
ções, todas tomadas por unanimidade, e alterar o Contrato Social da So-
ciedade, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: I – Cessão 
de Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qualificados, retiram-se da 
Sociedade neste ato, cedendo e transferindo suas 1.000 quotas, sendo 999 
de Bruno e 1 de Naida, com valor nominal de R$1,00, totalmente subscrito 
e integralizado em moeda corrente nacional, para o sócio Agung FIP, acima 
qualificado, que passa a deter a totalidade das 1.000 quotas da Sociedade, 
com valor nominal de R$1,00 cada uma, totalizando R$1.000,00. 2. As quo-
tas são cedidas, com tudo o que representam, livres e desembaraçadas de 
todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas e opções de qualquer 
natureza. 3. Bruno, Naida, Agung FIP e a Sociedade, neste ato, conferem 
uns aos outros a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, 
para mais nada reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo, título ou pre-
texto, com relação à cessão e transferência de quotas acima mencionada. 
II – Transformação do Tipo Societário: 4. O sócio decide alterar o tipo 
jurídico societário da Sociedade de sociedade Ltda. para S.A., permane-
cendo o Agung FIP como sócio da Sociedade, o qual passa à condição de 
acionista, recebendo tantas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, quantas forem as quotas de sua propriedade, e mantendo-se inalterado 
o capital social, atualmente no valor de R$1.000,00, totalmente subscrito
e integralizado, que passa a ser representado por 1.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade do Agung FIP. 5.
A Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo
a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e
contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios,
bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos os direitos
dos credores, situação essa que a acionista reconhece e aprova, sem quais-
quer restrições. 6. O acionista aprovou a alteração da denominação social
da Sociedade, em virtude da transformação do tipo societário, que passará
de “CM Itanhangá Participações Ltda.” para “Recreio dos Bandeirantes
Participações S.A.”. 7. O acionista aprovou a alteração do endereço da
sede social, que passará de Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ,
para Rua Alcindo Guanabara, 25, sala 1.804, Centro/RJ. 8. Ato contínuo,
o acionista aprovou a destituição do Sr. Bruno Lima Cardozo Moreira ao
cargo de Administrador da Sociedade. Em decorrência desta deliberação,
foi aprovada a eleição dos novos membros para compor a Diretoria da So-
ciedade, com mandato de 2 anos ou até a investidura de novos membros
eleitos em Assembleia Geral: para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o
Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel
em administração, RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, e para
o cargo de Diretores sem Designação Específica, os Srs. Felipe Franco da
Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9 SSP/SP e CPF 
261.377.018-08 e Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, bacharel
em administração, RG 30.448.755 SSP/SP e CPF 289.496.448-00, todos
residentes e domiciliados na Cidade do RJ, com escritório na Av. Ataulfo de
Paiva, 1251, 9° andar – sl. 901 Leblon/RJ. Os Diretores ora eleitos foram
empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos
de posse, que constam como Anexo II desta ata, nos termos do Art. 149
da Lei das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei, terem conhecimen-
to das disposições do Art. 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos
legais para integrar a Diretoria da Sociedade e não estarem impedidos de
exercer cargos de administração por lei especial, em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em
decorrência de cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o siste-
ma financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 9. À luz das deliberações 
acima, a acionista aprovou o Estatuto Social, que integra esta alteração con-
tratual como Anexo I, o qual, juntamente com a Lei das S.A. e demais dis-
posições legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade a partir desta data,
sendo certo que o Estatuto Social ora aprovado já reflete todas as delibera-
ções constantes desta alteração contratual. 10. Em seguida, foi deliberada
a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício, bem como que
as publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas no DOERJ
e em jornal de grande circulação a ser definido. 11. A acionista autorizou
os diretores da Sociedade a realizarem todos os atos necessários à efeti-
va formalização das operações ora estabelecidas, incluindo tomar todas as
providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das deliberações ora
tomadas. E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o
presente instrumento em 2 vias, de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas. RJ, 12/12/19. Sócios retirantes: Bruno Lima Cardozo Morei-
ra; Naida Lima Vieira. Acionista ingressante: Agung Brasil Partners I D -
Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Investimento 
no Exterior - p. BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 23/01/20 sob o
nº 33300333410, 3839337. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CM JACAREPAGUÁ PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 35.687.964/0001-34 - NIRE 33210886819

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação  do Tipo  
Jurídico Societário de Sociedade Ltda. para S.A.

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bru-
no Lima Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014, 
OAB/RJ e CPF 083.569.417-84, residente e domiciliado na Rua Alberto de 
Campos, 63/101, Ipanema/RJ (“Bruno”); e Naida Lima Vieira, brasileira, 
viúva, administradora, RG 02494658-4, Detran/RJ e CPF 010013317-70, 
residente e domiciliada na Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, 
(“Naida”); Únicos sócios da sociedade empresária limitada CM Jacarepa-
guá Participações Ltda., constituída e existente segundo as leis da Re-
pública Federativa do Brasil, CNPJ 35.687.964/0001-34, com sede na Rua 
Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, (“Sociedade”), com seus atos 
constitutivos arquivados na JUCERJA sob NIRE 33210886819; E ainda, 
na qualidade de sócio ingressante, Agung Brasil Partners I D – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Ex-
terior, CNPJ 26.545.537/0001-20, neste ato representado pela BRL Trust 
Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151, 19º, Itaim Bibi/SP, 
CNPJ 23.025.053/0001-62 (“Agung FIP”); têm entre si justo e acordado to-
mar as seguintes deliberações, todas tomadas por unanimidade, e alterar 
o Contrato Social da Sociedade, de acordo com as seguintes cláusulas e
condições: I - Cessão de Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qua-
lificados, retiram-se da Sociedade neste ato, cedendo e transferindo suas
1.000 quotas, sendo 999 de Bruno e 1 de Naida, com valor nominal de
R$1,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
para o sócio Agung FIP, acima qualificado, que passa a deter a totalidade
das 1.000 quotas da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada uma,
totalizando R$1.000,00. 2. As quotas são cedidas, com tudo o que repre-
sentam, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus, gravames,
dúvidas, dívidas e opções de qualquer natureza. 3. Bruno, Naida, Agung
FIP e a Sociedade, neste ato, conferem uns aos outros a mais ampla, rasa,
geral, irrevogável e irretratável quitação, para mais nada reclamarem uns
dos outros, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação à cessão e
transferência de quotas acima mencionada. II - Transformação do Tipo
Societário: 4. O sócio decide alterar o tipo jurídico societário da Socie-
dade de sociedade limitada para sociedade por ações, permanecendo o
Agung FIP como sócio da Sociedade, o qual passa à condição de acionis-
ta, recebendo tantas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
quantas forem as quotas de sua propriedade, e mantendo-se inalterado o
capital social, atualmente no valor de R$1.000,00, totalmente subscrito e
integralizado, que passa a ser representado por 1.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade do Agung FIP. 5.
A Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo
a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e
contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios,
bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos os direi-
tos dos credores, situação essa que a acionista reconhece e aprova, sem
quaisquer restrições. 6. O acionista aprovou a alteração da denominação
social da Sociedade, em virtude da transformação do tipo societário, que
passará de “CM Jacarepaguá Participações Ltda.” para “Brás de Pina
Participações S.A.” 7. O acionista aprovou a alteração do endereço da
sede social, que passará de Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ,
para Rua Alcindo Guanabara, 25, sala 1.804, Centro/RJ. 8. Ato contínuo,
o acionista aprovou a destituição do Sr. Bruno Lima Cardozo Moreira ao
cargo de Administrador da Sociedade. Em decorrência desta deliberação,
foi aprovada a eleição dos novos membros para compor a Diretoria da So-
ciedade, com mandato de 2 anos ou até a investidura de novos membros
eleitos em Assembleia Geral: para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o
Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel
em administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, e para
o cargo de Diretores sem Designação Específica, os Srs. Felipe Franco
da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e
CPF 261.377.018-08 e Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, ba-
charel em administração, RG 30.448.755, SSP/SP e CPF 289.496.448-00,
todos residentes e domiciliados na Av. Ataulfo de Paiva, 1251, 9°- sala 901
Leblon/RJ. Os Diretores ora eleitos foram empossados em seus cargos me-
diante a assinatura dos respectivos termos de posse, que constam como
Anexo II desta ata, nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, 
sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do Art. 147 da Lei 
das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar a Diretoria da So-
ciedade e não estarem impedidos de exercer cargos de administração por
lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou em decorrência de cometimento de crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con-
tra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade. 9. À luz das deliberações acima, a acionista aprovou o Esta-
tuto Social, que integra esta alteração contratual como Anexo I, o qual, jun-
tamente com a Lei das S.A. e demais disposições legais aplicáveis, passa
a reger a Sociedade a partir desta data, sendo certo que o Estatuto Social
ora aprovado já reflete todas as deliberações constantes desta alteração
contratual. 10. Em seguida, foi deliberada a não instalação do Conselho
Fiscal no presente exercício, bem como que as publicações ordenadas pela 
Lei das S.A. serão realizadas no DOERJ e em jornal de grande circulação
a ser definido. 11. A acionista autorizou os diretores da Sociedade a reali-
zarem todos os atos necessários à efetiva formalização das operações ora
estabelecidas, incluindo tomar todas as providências necessárias ao bom e 
fiel cumprimento das deliberações ora tomadas. E, por estarem assim jus-
tos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 2 vias, de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. RJ, 12/12/19. Sócios
retirantes: Bruno Lima Cardozo Moreira; Naida Lima Vieira. Acionista
ingressante: Agung Brasil Partners I D - Fundo de Investimento em
Participações - Multiestratégia Investimento no Exterior - p. BRL Trust
Investimentos Ltda. Jucerja em 24/01/20 sob o nº 33300333428, 3840080.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CM CURICICA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 35.749.973/0001-02 - NIRE 33.2.1089162-6

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação 
do Tipo Jurídico Societário de Sociedade Ltda. para S.A.

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bruno
Lima Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014 OAB/RJ 
e CPF 083.569.417-84, residente e domiciliado na Rua Alberto de Campos, 
63/101, Ipanema/RJ (“Bruno”); e Naida Lima Vieira, brasileira, viúva, admi-
nistradora, RG 02494658-4 Detran/RJ e CPF 010013317-70, residente e do-
miciliada na Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, (“Naida”); Únicos 
sócios da sociedade empresária Ltda. CM Curicica Participações Ltda.,
constituída e existente segundo as leis da República Federativa do Brasil, 
CNPJ 35.749.973/0001-02, com sede no RJ, na Rua Alberto de Campos, 
63/101, Ipanema, (“Sociedade”), com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCERJA NIRE 33.2.1089162-6; E ainda, na qualidade de sócio ingressan-
te, Agung Brasil Partners I D – Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia Investimento no Exterior, CNPJ 26.545.537/0001-
20, neste ato representado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede 
na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62 
(“Agung FIP”); têm entre si justo e acordado tomar as seguintes delibera-
ções, todas tomadas por unanimidade, e alterar o Contrato Social da So-
ciedade, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: I – Cessão 
de Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qualificados, retiram-se da 
Sociedade neste ato, cedendo e transferindo suas 1.000 quotas, sendo 999 
de Bruno e 1 de Naida, com valor nominal de R$1,00, totalmente subscrito 
e integralizado em moeda corrente nacional, para o sócio Agung FIP, acima 
qualificado, que passa a deter a totalidade das 1.000 quotas da Sociedade, 
com valor nominal de R$1,00 cada uma, totalizando R$1.000,00. 2. As quo-
tas são cedidas, com tudo o que representam, livres e desembaraçadas de 
todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas e opções de qualquer 
natureza. 3. Bruno, Naida, Agung FIP e a Sociedade, neste ato, conferem 
uns aos outros a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, 
para mais nada reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo, título ou pre-
texto, com relação à cessão e transferência de quotas acima mencionada. 
II – Transformação do Tipo Societário: 4. O sócio decide alterar o tipo 
jurídico societário da Sociedade de sociedade Ltda. para S.A., permane-
cendo o Agung FIP como sócio da Sociedade, o qual passa à condição de 
acionista, recebendo tantas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, quantas forem as quotas de sua propriedade, e mantendo-se inalterado 
o capital social, atualmente no valor de R$1.000,00, totalmente subscrito
e integralizado, que passa a ser representado por 1.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade do Agung FIP. 5.
A Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo
a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e
contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios,
bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos os direitos
dos credores, situação essa que a acionista reconhece e aprova, sem quais-
quer restrições. 6. O acionista aprovou a alteração da denominação social
da Sociedade, em virtude da transformação do tipo societário, que passará
de “CM Curicica Participações Ltda.” para “Bento Ribeiro Participações
S.A.”. 7. O acionista aprovou a alteração do endereço da sede social, que
passará de Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, para Rua Alcindo
Guanabara, 25, sala 1.804, Centro/RJ. 8. Ato contínuo, o acionista aprovou
a destituição do Sr. Bruno Lima Cardozo Moreira ao cargo de Administra-
dor da Sociedade. Em decorrência desta deliberação, foi aprovada a eleição 
dos novos membros para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato
de 2 anos ou até a investidura de novos membros eleitos em Assembleia
Geral: para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Marcelo Hudik Fur-
tado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, RG
11.605.282-0 IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, e para o cargo de Diretores
sem Designação Específica, os Srs. Felipe Franco da Silveira, brasileiro,
casado, administrador, RG 14.157.566-9 SSP/SP e CPF 261.377.018-08 e
Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, bacharel em administração,
RG 30.448.755 SSP/SP e CPF 289.496.448-00, todos residentes e domi-
ciliados na Cidade do RJ, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1251,
9° andar - sl. 901 Leblon. Os Diretores ora eleitos foram empossados em
seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que
constam como Anexo II desta ata, nos termos do Art. 149 da Lei das S.A.,
tendo declarado, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições
do Art. 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar
a Diretoria da Sociedade e não estarem impedidos de exercer cargos de
administração por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência de
cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. 9. À luz das deliberações acima, a
acionista aprovou o Estatuto Social, que integra esta alteração contratual
como Anexo I, o qual, juntamente com a Lei das S.A. e demais disposições
legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade a partir desta data, sendo certo 
que o Estatuto Social ora aprovado já reflete todas as deliberações constan-
tes desta alteração contratual. 10. Em seguida, foi deliberada a não insta-
lação do Conselho Fiscal no presente exercício, bem como que as publica-
ções ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas no DOERJ e em jornal
de grande circulação a ser definido. 11. A acionista autorizou os diretores
da Sociedade a realizarem todos os atos necessários à efetiva formalização
das operações ora estabelecidas, incluindo tomar todas as providências ne-
cessárias ao bom e fiel cumprimento das deliberações ora tomadas. E, por
estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instru-
mento em 2 vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
RJ, 12/12/19. Sócios retirantes: Bruno Lima Cardozo Moreira; Naida Lima 
Vieira. Acionista ingressante: Agung Brasil Partners I D - Fundo de Inves-
timento em Participações - Multiestratégia Investimento no Exterior - p.
BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 24/01/20 sob o nº 33300333452,
3840488. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Arquivo/ABr

BC espera a ‘materialização dos efeitos’ dos juros baixos
Ciclo econômico 
recomenda cautela 
na condução da 
política monetária

A política monetária tem 
um lag (defasagem), apesar 
de medidas para melhorar 
o canal de transmissão dos 
movimentos na taxa bási-
ca de juros. A frase, pouco 
compreensível, é do presi-
dente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto, que par-
ticipou nesta terça-feira do 
Latin America Investment 
Conference 2020, evento 
promovido pelo Banco suíço 
de investimento Credit Suis-
se, em São Paulo. 

O presidente do BC en-
fatizou o aumento da com-
petição no setor financeiro, 
falou sobre o dólar em alta, 
mas mantendo cautela na 
condução das respostas e 
nos comentários sobre pro-
jetos futuros. A mensagem 
cifrada do presidente do 
BC pode ser uma estratégia 
de evitar sinais antes do pe-
ríodo de silêncio que ante-
cede a próxima reunião do 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) marcada para 
fevereiro.

Na opinião de Campos 
Neto, é preciso esperar a 
materialização dos efeitos 
(dos juros baixos) para “di-
mensionar o que estamos 
fazendo e dar um rumo, um 
norte”, disse ele em resposta 
a questionamentos da pla-
teia. Conforme análise da 
Reuters, o comentário de 
Campos Neto é feito em um 

momento em que o mercado 
debate as chances de novo 
corte da Selic em fevereiro 
mesmo depois de todas as 
reduções já feitas que derru-
baram a taxa básica de juros 
a sucessivas mínimas recor-
des. O juro está atualmente 
em 4,50%.

Na última reunião do 
Copom, em dezembro, foi 
decidido, por unanimidade, 
a redução da taxa básica de 
juros em 0,5 ponto percentu-
al, para 4,50% a.a.  “A con-
juntura econômica prescreve 
política monetária estimula-
tiva, ou seja, com taxas de 
juros abaixo da taxa estrutu-
ral”, disse o BC em texto.

O atual estágio do ciclo 
econômico recomenda cau-
tela na condução da política 
monetária. Os próximos pas-
sos continuarão dependendo 
da evolução da atividade 
econômica, do balanço de 
riscos e das projeções e ex-
pectativas de inflação.

Campos Neto disse que a 
desvalorização do real não 
tem contaminado as expec-
tativas de inflação, repetindo 
que a depreciação da moeda 
local tem ocorrido num am-
biente de queda de prêmios 
de risco-país.

Campos Neto disse que 
“é óbvio” que o BC sempre 
acompanha os movimentos 
do câmbio sob dois aspectos: 
percepção de risco e expec-
tativas de inflação.

Destaques em 2020

O Sistema financei-
ro aberto (open banking) , 
anunciado pelo BC em 2019, 
será um dos destaques da 
instituição este ano.  A con-

sulta pública já foi iniciada. 
A intenção do BC é imple-
mentar no fim de 2020 a pri-
meira fase do open banking,
sistema que dará aos clientes 
de bancos o poder sobre seus 
dados financeiros.

O open banking é um 
conjunto de regras para or-
ganizar o compartilhamento 
de dados e serviços do sis-
tema financeiro por meio 
de abertura e integração das 
informações. Resumindo, 
permite que mais institui-
ções financeiras e empresas 
autorizadas a funcionar pelo 
BC possam oferecer produ-
tos bancários.

Considerado o maior tema 
da agenda do BC e que visa  
ampliar a competição no se-
tor financeiro e consequen-
temente reduzir taxas de 
juros e tarifas do sistema, o 
open banking também per-
mitirá no final o acesso a in-
formações e operações numa 
só plataforma. “A consulta 
pública vai ficar aberta até 
31 de janeiro de 2020 (…) 
E depois vai ter um tempo 
(…) para soltar resolução e 
circular definitiva. Uma vez 
divulgado normativos, cin-
co meses depois, a fase um 
começa a vigorar”, afirmou 
no final de 2019 o diretor 
de Regulação do BC, Otávio 
Damaso.

Brasil

Sobre o Brasil, Campos 
Neto ressaltou a importância 
não só das reformas econô-
micas, como das microrre-
formas, citando as mudanças 
nos canais de crédito. Neste
ambiente, a construção ci-
vil é avaliada por ele como, 

até agora, o grande motor da 
recuperação nesse começo 
de ciclo. “A renda voltou a 
subir, isso foi uma boa no-
tícia também, o emprego 
também está se recuperando. 
Enquanto isso, não vemos o 
superendividamento como 
um problema no momento”, 
afirmou.

Em relação ao contexto 
externo, Campos Neto citou 
a relevância da disputa pre-
sidencial nos EUA. Ele acre-
dita que uma piora do mer-
cado devido à eleição está 
afastada no curto prazo. 

Câmbio e bolsa

O câmbio acima de R$ 
4 foi objeto de observações 
nesta terça-feira. Campos 
Neto destacou, por exemplo, 
que o movimento de alta da 
moeda americana não tem 
correlação com o risco Bra-

sil ou outras variáveis – e 
sim há um efeito por conta 
da curva de juros, em meio à 
forte queda da Selic nos últi-
mos meses.

Segundo Campos Neto, 
os movimentos do câmbio 
precisam ser vistos com 
dois focos: se eles repre-
sentam uma elevação da 
percepção de risco em rela-
ção ao país e se pode im-
pactar a inflação. 

Ele sublinhou que não 
houve o efeito “contami-
nação”: “estamos em um 
ambiente novo. O movi-
mento do câmbio foi muito 
diferente do que vimos no 
passado”.

Campos Neto também 
mencionou a entrada maior 
de pessoas físicas na bolsa, 
permitindo aos estrangeiros 
saírem do mercado em mi-
gração para outras bolsas. 
Ele justificou que a saída do 

estrangeiro do mercado de 
ações do Brasil se deve em 
boa parte a uma comparação 
do mercado local, que ficou 
mais valorizado, com outros, 
como na Ásia.

Campos Neto citou que 
manteve conversas recentes 
com investidores internacio-
nais. É importante lembrar 
que na segunda-feira o BC 
revelou que o país teve o 
pior desempenho registrado 
para a negociação direta de 
papéis em bolsa no mercado 
doméstico nos últimos 12 
anos. Os investidores estran-
geiros retiraram US$ 5,666 
bilhões de aplicações em 
ações em 2019.

“O fluxo estrangeiro para 
o Brasil não acontece por 
problema político, mas sim 
por conta de um momento de 
pausa para observação para 
saber o que vai acontecer”, 
disse Campos Neto.

Roberto Campos Neto: ‘Dimensionar o que estamos fazendo e dar um rumo, um norte’




