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Senador contesta
fusão da Embraer
com Boeing
no Cade
O senador Jean Paul Prates (PTRN) afirmou nesta terça-feira que
vai entrar no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
com uma interpelação para que o
colegiado do órgão se manifeste
sobre a fusão da Embraer com a
Boeing. Em 27 de janeiro, o conselheiro do Cade Alexandre Cordeiro
Macedo aprovou duas operações
envolvendo as empresas.
A primeira consiste na aquisição
pela Boeing de 80% do capital do
negócio de aviação comercial da
Embraer. A outra aprova a criação
de uma joint venture (reunião de
duas ou mais empresas para realizar
uma atividade econômica comum)
voltada à produção da aeronave de
transporte militar KC-390.
Segundo regulamento do Cade,
os conselheiros têm 15 dias para
contestar a decisão de Cordeiro Macedo, que é superintendente-geral do
órgão – o prazo, portanto, expira na
próxima segunda-feira. Se a decisão
for contestada, automaticamente
será revista pelo colegiado do órgão.
Crítico da fusão, Jean Paul Prates
entende que decisão dessa magnitude não pode ser definida por um único conselheiro do órgão. “O Brasil é
a parte mais interessada no assunto.
Precisamos nos manifestar para que
esse tema seja apreciado por todo o
colegiado do Cade. Estou entrando
com uma interpelação nesse órgão
sobre o tema”, disse o parlamentar
ao portal Rede Brasil Atual.

Especialistas vêem
dívida estadual como
impagável

Mais um recorde negativo para o
Estado do Rio de Janeiro. Em 2019,
a dívida consolidada estadual pulou
de R$ 155 bilhões para R$ 167 bilhões. Isso representa 282%, bem
acima do limite da Lei de Responsabilidade fiscal, que é 200% de dívida acima da receita.
Ouvido pelo portal G1, o especialista em finanças públicas Paulo
Feijó lembrou que o Estado do Rio,
desde 2016, deve mais que o dobro
em relação ao que de fato arrecada.
Segundo ele, para conseguir voltar ao limite, o Rio teria que destinar 77% de tudo o que arrecada
para pagamento da dívida. “Isso é
inviável, já que o governo apresentou um orçamento com déficit para
este ano”, conclui ele.
Em artigo recente, publicado
pelo MM, os economistas José
Carlos de Assis e Paulo Lindesay
afirmam que o chamado Plano de
Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro “é a consagração absoluta

para a queda. Das 26 atividades industriais pesquisadas, 16 tiveram
queda no ano. “A produção industrial pode estar sendo impactada pelas incertezas no ambiente externo e
também pela situação do mercado de
trabalho no país que, embora tenha
tido melhora, ainda afeta a demanda
doméstica”, explica Macedo.
Além das indústrias extrativas,
tiveram quedas importantes os segmentos de metalurgia (-2,9%), de
celulose, papel e produtos de papel
(-3,9%) e de manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos (-9,1%).
Por outro lado, 10 atividades tiveram alta e evitaram um desempenho mais negativo da indústria,
entre elas produtos alimentícios
(1,6%), veículos automotores, reboques e carrocerias (2,1%), coque,
produtos derivados do petróleo e
biocombustíveis (1,7%), produtos
de metal (5,1%) e bebidas (4%).

Varejo farmacêutico girou
R$ 120,98 bilhões em 2019
O varejo farmacêutico teve um ano
de 2019 muito positivo, movimentando R$ 120,98 bilhões. Um crescimento de 7,60% em relação ao ano anterior. Todos os modelos de farmácias
cresceram, mas o destaque foram as
redes ligadas à Federação Brasileira
das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar), que
cresceram 14,9%. Segundo Edison
Tamascia, presidente da Febrafar e da
Associação Multimarcas de Farmácias
(Farmarcas), “para 2020 a expectativa
é de que o mercado deverá seguir no
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Estado do Rio já deve 282%
a mais do que arrecada

Mais uma década perdida
para a indústria nacional
Nos nove anos de 2011 a 2019,
a indústria recuou 15%, fazendo
deste período mais uma década
perdida, mesmo que em 2020 se
concretizem as expectativas de
maior crescimento. É o que constata o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), ao
analisar os dados divulgados nesta
terça-feira pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
As indústrias extrativas do país
fecharam 2019 com uma queda de
1,1%, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM). O resultado
veio depois de duas altas consecutivas, em 2017 (2,5%) e 2018 (1%).
Segundo o gerente da pesquisa,
André Macedo, um dos responsáveis pela queda de 2019 foi o rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho (MG), que teve impacto importante no recuo de 9,7%
das indústrias extrativas no ano.
Mas esse não foi o único motivo
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ritmo de crescimento atual. Existem
vários fatores que contribuem para o
crescimento acima da média do canal
farmacêutico, dentre os quais podem
ser citados: essencialidade, evolução
demográfica, patologias epidêmicas e
desenvolvimento do mercado”.
“Para os empresários do setor,
mesmo com esse mercado crescendo
e criando muitas oportunidades de
negócios, para manter a competitividade, é preciso agregar valor à marca
e conquistar a confiança do cliente”,
alerta Tamascia.

da falência do estado no meio de
uma crise financeira sem precedentes”. Eles ressaltam que o saldo a
pagar da dívida fluminense atingia
R$ 34 bilhões – quase metade do
orçamento – em outubro de 2019.
“Mesmo que o estado vendesse todos os seus ativos, inclusive a Cedae, como exigido pelo Governo
Federal, o grosso do endividamento
não se alterava. Ao contrário, continuará a crescer até 2023”, alertam
os especialistas.
Para Assis e Lindesay, o exemplo do Rio ilustra com perfeição o
fato de que o Plano de Recuperação
Fiscal e o que chamam de Novo
Pacto Federativo não se destinam a
viabilizar a recuperação financeira
dos estados, mas ao esmagamento
da Federação, levando ao extremo
a centralização financeira e fiscal
pelo Governo Federal. “Seu objetivo é capturar os entes federativos
a partir do aumento da dívida pública e o estabelecimento de condicionantes para créditos marginais,
num brutal sistema de financeirização das economias estaduais via
securitização”.
Os articulistas acentuam, ainda,
que desde 1997, quando o Governo Federal impôs aos entes federa-

Assis: débito continuará a crescer até 2023
tivos esse tipo de “renegociação”,
o total refinanciado da dívida dos
estados atingiu, em 1997/98, cerca
de R$ 112 bilhões. Destes, cerca de

R$ 400 bilhões, quase três vezes
mais, foram pagos até 2017. Assim
mesmo restavam a pagar R$ 540
bilhões.

MPF: Medida de Bolsonaro
estimula roubo de terras públicas

Estímulo à grilagem de terras
públicas, perda de receitas, ampliação de conflitos no campo,
desmatamento e severos impactos
nas políticas de reforma agrária no
país. Esses são alguns dos problemas identificados pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão do Ministério
Público Federal (MPF), na Medida
Provisória (MP) 910, de autoria do
Governo Bolsonaro, que pretende
facilitar a concessão de títulos de
propriedades rurais a ocupantes de
terras públicas da União.
Para a Procuradoria, a MP é inconstitucional. E vai resultar em
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impactos sociais, econômicos e
ambientais ainda mais graves que
as leis 11.952/2009 e 13.465/2017,
conhecidas como MPs da Grilagem.
“A lei de 2009 restringia sua
incidência apenas ao território da
Amazônia Legal. Já a lei de 2017
estendeu os seus limites para todo
o país, mas restringindo a possibilidade de regularização às áreas
registradas em nome do Incra”,
alerta a PFDC à reportagem da
Rede Brasil Atual. Com a nova
MP 910, também são alcançadas
as ocupações de áreas da União.
“Ou seja, em qualquer local do
território será possível regularizar
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ocupação de até 2.500 hectares, incidente em área de domínio do Incra
ou da União, com as mesmas normas inicialmente estabelecidas para
a Amazônia Legal.” As duas normas
são objeto de ações que tramitam no
Supremo Tribunal Federal (STF).
A Procuradoria afirma ainda
que, além de não ser caminho
para a promoção de justiça social,
já que não atende aos objetivos da
reforma agrária, a MP 910 pode
estimular a ação de grupos criminosos especializados em se apossar de terras públicas e realizar a
regularização posterior – procedimento conhecido como grilagem.
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Reflexões sobre a criação do Estado Nacional: o neoliberalismo
Em janeiro de 1958, Palmiro Togliatti, cujas análises e reflexões provocavam
dores de cabeça na cúpula
dirigente e intelectualidade soviética, escreveu: “As
classes burguesas deixam
de ser nacionais quando se
tornam imperialistas. A defesa do interesse nacional,
da independência e da liberdade é então substituída
pela expansão violenta e
pela conquista, pela supressão da independência e da
liberdade alheias, iniciando-se assim uma evolução
cujo ponto de chegada é a
ameaça à própria existência da nação, ao destino da
pátria e da civilização” (P.
Togliatti, O Caminho Italiano para o Socialismo, tradução de Dalton Boechat de Il
Partito Comunista Italiano,
para Editora Civilização
Brasileira, RJ, 1966).
Imaginemos então uma
filosofia que se pretende
universal, um projeto global, a submissão à entidade
que, supostamente, envolve
o mundo: o mercado. Como
encontrar identidades, como
buscar elos e afinidades entre objetivos e interesses
nacionais e o globalizante
mercado, a neoliberal percepção das realidades e as
condições objetivas de cada
nação, de cada povo?
E, sendo realidades plurais,
impossíveis de tratamento
homogêneo, que solução será
eficaz, desconhecendo suas
peculiaridades da existência
física, das aspirações e das
crenças e das possibilidades
efetivas de ação?
A citação de um comunista, Togliatti, que nunca
deixou de ser italiano, mostra bem o conflito entre o
nacional e o internacional,
o interesse da Pátria e o da
ideologia.
Cuidemos do que nos é
próprio e está extraordinariamente ameaçado da já
precária existência, o Estado Nacional Brasileiro.
Poucos países, com tradições e cultura como a Itália

do pós-guerra, após a derrota de um fascismo que foi se
distanciando de projeto nacional para a ação violenta,
como na frase de Togliatti,
precisou tanto de fixar-se
nas questões nacionais.
Mas o mundo passaria
a lutar contra as opressões
internacionais: do Império,
onde os Estados Unidos da
América (EUA) substituíam
o Britânico – o episódio do
golpe em Mossadegh (Irã,
1953) é mais do que simbólico dessa passagem da
tocha –, e do comunismo e,
ao fim, do neoliberalismo.
Cada um, ao seu modo e
interesse, escravizador dos
povos, extirpador de projetos nacionais, eliminador
de culturas, expropriador de
riquezas naturais e conhecimentos técnicos e científicos autóctones.
O Brasil viveu a Era Vargas, com altos e baixos, com
maior ou menor competência e condução autônoma do
país, desde a Revolução de
1930 até a Constituição de
1988. A partir deste documento, clamado “cidadão”
mesmo sem estabelecer a
única base possível da cidadania que é a soberania
nacional, fomos vendo o
Brasil se afundar no lodo
neoliberal.
E o neoliberalismo, por
ignorar a ética, a moral e a
sorte dos vencidos (mesmo
quando seus irmãos) em
favor do lucro privado em
qualquer circunstância, é
um sistema intrinsecamente
mal e só pode deixar crimes,
subornos, chantagens e corrupções em sua passagem.
As autoridades no país,
ao defenderem o modelo
neoliberal, além de admitirem a corrupção, propugnam pelo fim do Estado Nacional Brasileiro.
Não estamos propondo o
isolacionismo, como alguns
neoliberais se apressarão a
concluir. Nem qualquer cerceamento à liberdade, que
o domínio quase absoluto
dos veículos tradicionais e

digitais de comunicação de
massa impõe aos que vivem
sob a tutela neoliberal, pois
apenas restarão, para os
grandes públicos, os veículos vencedores, em outras
palavras, os que subornaram, trapacearam, corromperam para engolir todos os
outros; a verdadeira receita
neoliberal. E que liberdade existe quando um único
dono, um só interesse lhe
informa?

sem a menor base na vida
nacional” (obra citada).
No Brasil, o neoliberalismo formou-se, institucionalmente, com uma Constituição (1988) para a qual a
soberania não era causa pétrea, nem a república, mas o
eram a federação, a separação dos poderes, o voto periódico e apenas os direitos
individuais (art. 60 § 4º),
nem mesmos direitos políticos, sociais ou econômicos.
Estes
distanciamentos
das necessidades nacionais
e as garantias constitucionais parecem confirmar as
interpretações que houve o
acerto dos governantes com
a oposição, desde a sucessão do presidente Ernesto Geisel, para que não se
prosseguisse a construção
nacional, iniciada com Getúlio Vargas.
Aos que em tudo veem
teorias conspiratórias, lembramos que a década de
1980 foi a das desregulações financeiras, a principal
reivindicação
neoliberal,
que possibilitou a inserção
dos capitais das drogas, dos
contrabandos e de todos os
ilícitos no sistema financeiro internacional. A assimilação desses capitais foi uma
das causas que tornaram necessárias as crises financeiras de 1987 a 2001.
E o Brasil minguou, encolheu. A Nação foi perdendo instrumentos de poder
político e econômico. Viu
alienado seu patrimônio,
com se fossem descartáveis
a energia, as comunicações,
os minérios e o próprio poder nacional.
Como Sylvio Romero notava ser impossível fundar
monarquias novas porque é
impossível criar aristocracias novas, o Brasil não cria
elites políticas, verdadeiros
líderes nacionais, se não
dispõe de imprensa plural,
livre, e de povo letrado. Falta-nos ambos, e um depende
do outro, o que não dá razão aos que acusam o povo
e não a suas elites políticas.

A partir da
‘Constituição
Cidadã’ fomos
vendo o Brasil se
afundar no lodo
neoliberal
Sylvio Romero, político e intelectual brasileiro,
analisou (Os partidos políticos e o grupo positivista,
in S. Romero, Realidades
e Ilusões no Brasil, Vozes,
Petrópolis, 1979): que “o
estímulo de vitória pronta,
até no sentido mais elevado, é sempre da parte dos
combatentes um obstáculo à
apreciação calma, um óbice
à compreensão nítida dos
fenômenos”, imagine se, ao
invés das lutas do primeiro
quadriênio republicano, tratasse da voracidade neoliberal, da verdadeira blitzkrieg
contra a Nação e os nacionais, que acompanhamos
nesta segunda década do século XXI.
Há, no entanto, alguma
identidade entre estes ignorantes doutores, de só comparável atitude à vaidade e
petulância com que tratam
os brasileiros e a coisa pública. Sylvio Romero se
admirava de não haver monarquistas ou partido monarquista; “não podemos
admitir o milagre da existência de instituições, quatro vezes seculares, no ar,

E o Brasil não é suscetível
de ser cópia, não se constrói
o Brasil com papel-carbono.
Não somos europeus, americanos, asiáticos, africanos,
somos um povo mestiço e
original, síntese inédita e
inigualável de vários povos,
cores e culturas, formadora
de identidade própria.
E, adicionalmente, temos
um território ímpar, que não
há similar pela dimensão,
pela fecundidade da terra, pelas águas, emersas e subterrâneas, quantidade e diversidade de minérios, flora e fauna
que aqui proliferam. E, como
um prêmio adicional, somos
autossuficientes em energia.
Nada nos leva à escravidão na qual vivemos, a
não ser a subserviência e a
falta de patriotismo da elite
brasileira, quer se apresente
no governo quer nas farsas
oposicionistas. Porque tivemos a pouca sorte de afastarmos patriotas, em todas
as épocas, da vida pública.
Alberto Guerreiro Ramos, brilhante intelectual e
homem público brasileiro,
obrigado a desenvolver seu
saber nos EUA, pois expulso do Brasil em 1964, em
trabalho que compõe sua
“Crítica da Sociologia Brasileira” (in G. Ramos, Introdução Crítica à Sociologia
Brasileira, Editora UFRJ,
RJ, 1995) apontou o erro
crucial que formou nossa
república: o sistema fundiário e a “considerável massa
de cidadãos livres, mal ajustados num sistema em que
quase só havia lugar para
senhores e escravos”.
Em outras palavras, uma
sociedade fechada, patriarcal, no que de tirânico e
castrador possa significar
esta palavra, onde não se investia em desenvolvimento,
mas em bens improdutivos,
estéreis. Como hoje, neste século XXI, as mesmas
forças o fazem no sistema
financeiro.
E não há bonzinhos! Um
país que não se defende
será eterna colônia, lugar

de exploração dos demais,
em todos os modos de aproveitamento. Na colônia, não
há dignidade nem decência,
apenas a força bruta do dominador externo sobre os
colonizados.
Em 1980, na Unesco, o
papa polonês João Paulo II,
que tanto contribuiu para a
expansão do neoliberalismo pelo mundo, num súbito entusiasmo nacionalista,
discursou com estas palavras: “A nação é a grande
comunidade dos homens
que estão unidos por diversos vínculos, sobretudo pela
cultura”. “A nação é esta
comunidade que possui uma
história que supera a do indivíduo e a da família (...)
Sou filho de uma nação que
(...) conservou a sua identidade, apesar de dividida e
ocupada por estrangeiros,
apoiando-se exclusivamente em sua cultura”.
Para aquilatar um governo,
se nacional ou de ocupação,
veja como trata a cultura.
Veja o exemplo de Vargas,
em relação ao patrimônio nacional, ao trabalho de VillaLobos, veja a arquitetura com
Juscelino, a Funarte de Geisel, e a extinção do Ministério da Cultura e a perseguição
a artistas por Bolsonaro.
Mas é óbvio que não
será com esta clareza que
o entreguismo se apresenta. Ou por serem propagadores ideológicos, como se
os pastores neopentecostais
não o fossem, ou por serem
corruptos, para o que não se
necessitam provas, bastam
convicções, e assim se elimina a cultura nativa e se
importam estrangeiras.
Ou a Pátria ou a escravidão.

 Felipe Maruf Quintas
Doutorando na Universidade
Federal Fluminense.

 Gustavo Galvão
Doutor em Economia.

 Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Os impactos do coronavírus na atividade turística
Ao fazermos uma análise
do mercado mundial de viagens e turismo, verificamos
que a China está entre os
maiores receptores e emissores de turistas na atualidade. O atual consumidor
chinês é muito qualitativo e
essencial para os países que
visita.
Por outro lado, a indústria sem chaminé é
vital para certas regiões
chinesas, como Macao e
Hong Kong, por exemplo. Para se ter uma ideia
da magnitude de tais fluxos,
aproximadamente
164 milhões de chineses
viajaram pelo mundo
em 2018, o que significa
mais de 30% das vendas

do varejo em viagens, no
mundo.
Com o advento do coronavírus e a proibição
de excursões de chineses,
além de várias empresas
aéreas que suspenderam
voos sem prazo de retorno
e a suspensão de cruzeiros,
da Carnival e Caribbean, a
situação é bem alarmante
para a cadeia produtiva local e internacional, sobretudo nos países vizinhos,
como o Japão, que tem
na China um dos maiores
emissores.
A região já havia passado
por um problema grave, por
força de outra epidemia, a
Sars, em 2003. No entanto,
o coronavírus já se alas-

trou para mais de 20 países
e tem ocasionado muitos
cancelamentos de viagens
internacionais.

São esperados
400 mil turistas
estrangeiros
para participar
do Carnaval no
Brasil
O prejuízo, mais uma
vez será muito grande para
a economia do turismo e
traz incertezas para eventos

na região, como os Jogos
Olímpicos, no Japão. Fora
que o turismo doméstico é
hoje uma realidade na China e faz parte das politicas
públicas, afetado também
pelas novas restrições.
Medidas estão sendo tomadas no mundo inteiro, na
chegada de turistas internacionais. É bom lembrar que
não se deve apenas controlar voos da região, mas do
mundo inteiro, levando em
conta grandes hubs internacionais, na Europa, na Ásia,
nos EUA, onde turistas do
mundo inteiro se encontram.
Embora a OMS não tenha sugerido que as pessoas deixem de viajar, o atual

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

contexto da doença preconiza muita cautela nos deslocamentos internacionais.
O Brasil e o Rio, especificamente, um dos maiores
produtos carnavalescos do
mundo deverá ser invadido
por 400 mil turistas estrangeiros, que devem ser devidamente controlados na sua
chegada, uma vez que virão
do mundo inteiro.
Precisamos nos preparar,
pois além das medidas que
estão sendo tomadas pelo
Governo Federal, os governos municipais e estaduais
devem desenvolver campanhas de esclarecimento, sobretudo pela quantidade de
fake news que já começam
a circular.
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Esperamos que em breve
uma vacina seja encontrada
para reduzir os impactos na
população da China, que
hoje vive quase que trancada em suas casas, como forma de se proteger. A vacina
também irá acalmar o mundo dos viajantes, que pode
se tornar medroso e desistir
de viajar nos próximos meses...

 Bayard Do
Coutto Boiteux
Professor universitário,
pesquisador e palestrante, é
vice-presidente-executivo da
Associação dos Embaixadores
de Turismo do RJ e
superintendente do Instituto
Preservale.
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FMI acredita que economia
chinesa ‘continua resiliente’

Sem retorno do Estado,
país seguirá patinando
As nuvens cinzentas que continuam pairando sobre
o país, cada vez mais difíceis de disfarçar, levaram os
jornalões a editoriais, explícitos ou escamoteados, em
defesa das políticas da equipe econômica. Diante de um
carro em linha reta na direção do abismo, propõem que
se pise fundo no acelerador.
A Folha, que mantém oposição ao Governo Bolsonaro
nas pautas de costumes e fidelidade total nas econômicas, colocou em editorial que “o principal indicador
para a solvência das contas públicas apresentou ligeira
melhora no ano passado”. Falava sobre a relação entre
a dívida pública bruta e o PIB, que caiu de 76,5%, em
2018, para 75,8%, em 2019. Mas a realidade – sempre
ela a atrapalhar – não deixou a Folha ir muito longe:
foi obrigada a reconhecer que, sem algumas receitas extraordinárias, como a devolução antecipada de empréstimos do BNDES e a venda de parte das reservas em dólar,
a dívida pública bruta teria atingido 79%.
Editorial do Globo toca no mesmo tema. E, apesar
de termos, em 2019, completado cinco anos de políticas
ortodoxas fundamentalistas, insiste em culpar o Governo
Dilma. Menos fundamentado que o do similar paulista, o
editorial do jornal do Rio derrapa ao incluir a devolução
de R$ 100 bi do BNDES na conta da redução do déficit
público – na realidade, reduz a dívida pública.
Quem acompanha economia há mais tempo lembra
que, todo início de ano, Pedro Malan, ministro de FHC,
prometia o paraíso; ao final, entregava o purgatório. Os
fundamentalistas dos últimos cinco anos, nem isso; é
porta do inferno. A obsessão por cortes levou-os a podar
os investimentos das estatais para elevar o pagamento de
dividendos, sabotando o crescimento. Sem o retorno do
Estado, seguirá a liquidação do Brasil.

Pesquisa nacional
O controle do diabetes é um dos caminhos para evitar
a perda de força muscular em pessoas acima de 50 anos,
revela estudo de mestrado desenvolvido no Programa de
Pós-Graduação em Gerontologia (PPGGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizado pela
nutricionista Clarice Cavalero Nebuloni e coordenado
pelo professor Tiago da Silva Alexandre.
A pesquisa, parte do International Collaboration of
Longitudinal Studies of Aging (InterCoLAging), consórcio que envolve Brasil, EUA e Inglaterra, demonstrou
que homens são mais sensíveis ao problema do que as
mulheres.
A pesquisa foi publicada recentemente (bit.
ly/2ReBNYN) em uma das mais reconhecidas revistas
nas áreas de Geriatria e Gerontologia, o Journals of Gerontology Medical Sciences - Series A.

Hora dos estrangeiros?
A agência de notícias Reuters informa que Rodrigo
Garcia Berkowitz, que atuou como operador comercial
da Petrobras em Houston até o final de 2018, quando foi
acusado de receber propina, fechou acordo de delação
premiada com o Ministério Público Federal.
Dois pontos a destacar: primeiro, o ano (2018). Segundo, a possibilidade de saírem das sombras empresas
internacionais de trading (Glencore, Trafigura e Vitol),
acusadas pelo MP de pagar propinas na área de abastecimento.
Os nomes dessas empresas já circularam pelos noticiários da Lava Jato, sem despertar a atenção da forçatarefa.

VIPs
A Lava Jato deixa pelo caminho pessoas importantes
demais para serem investigadas. Cabral, em depoimento
ano passado, denunciou que o “esquerdista” Armínio
Fraga pagaria US$ 1 mi para Crivella apoiar Gabeira na
eleição para prefeito em 2008. Só Cabral segue condenado pela LJ.

Rápidas
No próximo final de semana, o Sesc Verão 2020, na
Praia de São Francisco, em Niterói (RJ), terá shows da
cantora Roberta Sá (dia 8, às 19h) e do bloco Mulheres
de Chico (9, às 18h) *** O projeto Shows de Sexta do
Caxias Shopping abre a programação de fevereiro com o
grupo Black Man, às 19h30 *** Neste sábado, das 12h às
18h, o Shopping Jardim Guadalupe promove mais uma
edição da Feira de Adoção de Animais Me dê um Lar
*** O laboratório Lach, do Rio, realiza exame de sangue
que avalia idade biológica real do corpo e expectativa de
vida. Em seguida, uma equipe multidisciplinar propõe
medidas preventivas para que o envelhecimento possa
ser retardado *** A Associação de Supermercados do
Rio (Asserj) promove nesta quinta-feira, às 16h, um chá
beneficente para a Associação Irmãos do Bem, no shopping Vogue Square Life Experience. Convites (a R$ 100)
com Rony Gonçalves pelo telefone (21) 98876-3259.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apoia os
esforços da China para lidar com o surto do novo
coronavírus e está confiante
de que a economia do país
“continua resiliente”, disse
a diretora gerente do FMI,
Kristalina Georgieva. Desde
que começaram os primeiros casos de contaminação,
as bolsas de valores do país
têm sentido o impacto e há
um temor mundial sobre
uma desaceleração do crescimento econômico.
Em uma declaração publicada no Twitter e em outra similar publicada na rede
social chinesa, Sina Weibo,
chefe do FMI expressou
“nossa sincera solidariedade
com todos os afetados pela
grave situação relacionada
com o #Coronavirus”.
“Apoiamos os esforços
da China para responder,
incluindo as recentes ações

fiscais, monetárias e financeiras”, disse Georgieva.
“Somos confiantes de que a
economia da China continua
resiliente.”
Conforme a agência Xinhua, em uma recente entrevista coletiva, Gerry Rice,
porta-voz do FMI, também
expressou apoio ao combate
da China ao surto e assinalou
que as autoridades chinesas
claramente “o estão levando
muito a sério”. Rice disse
que a China é uma grande
economia com recursos e
determinação para enfrentar
efetivamente o desafio do
surto da pneumonia causada
pelo novo coronavírus.
Infectados
A China informou que o
novo coronavírus já infectou mais de 20 mil pessoas
e causou mais de 400 mortes. A Comissão Nacional

de Saúde da China anunciou
3.235 novos pacientes nesta
terça-feira, elevando o número total para 20.438. O
número de mortes causadas
pelo vírus subiu para 425,
depois de mais 64 pacientes
terem morrido na província
de Hubei, local que mais sofre com a epidemia.
Apesar dos números, a
funcionária da Comissão
Nacional de Saúde (CNS) da
China Jiao Yahui revelou em
uma coletiva que a maioria
dos pacientes que foram infectados com o novo coronavirus (2019-nCoV) só apresenta sintomas leves.
Embora a conferência de
imprensa tenha abordado
principalmente a situação de
pacientes severos, Jiao pediu
às pessoas que não acreditem erroneamente que todos
os infectados estão com sintomas graves e que não entrem em pânico.

A Xinhua reportou que
a funcionária destacou que
o país reforçou as práticas
de controle e prevenção,
acrescentando que métodos efetivos de detecção
precoce em casos suspeitos
foram implementados em
locais como aeroportos e
estações.
A China adotou uma série
de medidas de tratamento
médico, como a transferência de pacientes suspeitos
para hospitais designados
para quarentena e tratamento
assim que forem detectados,
afirmou Jiao.
Ela acrescentou que os
infectados com sintomas
graves recebem tratamento
individualizado para aumentar a taxa de sucesso. Segunda Jiao, as autoridades de
saúde do país estão ansiosas
para ver um ponto de virada
na situação do surto o mais
cedo possível.

Cidade com mais 50 mil habitantes terá de usar o Comprasnet
Os municípios brasileiros,
com mais de 50 mil habitantes, terão de usar, a partir
desta semana, o pregão eletrônico para comprar bens
e serviços com recursos de
convênios com a União e
demais transferências voluntárias. A nova regra abrange
665 cidades e vale para a
aquisição de mercadorias e
de serviços usados no dia a
dia. Apenas as obras estão
fora dessa modalidade de
contratação.

Em 6 de abril, o pregão
eletrônico se tornará obrigatório nos municípios de 15
mil a 50 mil habitantes. Em
junho, será a vez de as cidades com até 15 mil moradores adotarem o sistema. O
cronograma foi estabelecido
pela Instrução Normativa
206, editada em outubro do
ano passado, pelo Ministério
da Economia. Desde outubro, a obrigação vale para os
estados e o Distrito Federal.
Os municípios interes-

sados podem registrar as
aquisições com recursos de
transferências voluntárias
diretamente no Sistema de
Compras do Governo Federal (Comprasnet). A ferramenta está integrada à Plataforma +Brasil, criada em
setembro do ano passado
para informatizar a prestação de contas de transferências federais voluntárias
recebidas pelos entes locais.
Caso o município não
queira usar o Comprasnet

para fazer as aquisições e
recorra aos sistemas próprios, o pregão eletrônico
será registrado na Plataforma +Brasil na prestação de
contas. Atualmente, a Plataforma +Brasil registra nove
modalidades de utilização
de recursos de transferências federais. O Ministério
da Economia pretende estender a prestação eletrônica de contas a todas as 30
modalidades nos próximos
meses.

Advogados denunciam favorecimento da PF a filho de Bolsonaro
A conclusão da Polícia
Federal de que não há
evidências de que o senador Flávio Bolsonaro (sem
partido-RJ) lavou dinheiro com transações imobiliárias é a prova de que
setores da PF estão prevaricando, em interesse do
ministro da Justiça, Sergio
Moro. A afirmação é da
advogada Tânia Mandarino, do coletivo Advogadas
e Advogados pela Demo-

cracia, em entrevista nesta
terça-feira à Rádio Brasil
Atual.
A advogada alerta que a
conclusão da PF, que beneficia o filho de Jair Bolsonaro, pode ter sido uma troca
de favores entre Moro e o
presidente. “Setores da PF
ligados ao Moro parecem
que estão prevaricando em
troca de cargo para ministro do STF. Faz parte das
promessas de Bolsonaro

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Antônio Cézar Cayres Lage – CPF 363.704.107 - 30, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade,
através do Processo n. º 14 / 200.090 / 2020 – 03 / 02 / 2020 a Licença
Municipal Prévia – LMP para Construção de 02 Prédios Residenciais
Multifamiliares na Rua Tabatinguera, Lote n. º 01 – PAL 46.118 - Lagoa / RJ.

OCEANA OFFSHORE S.A. - Cia. Aberta
CNPJ n.º 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
Ata da RCA. 1. Data, horário e local: Aos 20/12/19, às 11h., na sede social da
Oceana Offshore S.A. (“Cia.”), na Cidade de Niterói, RJ, na Trav. Braga, nº 2,
Barreto, CEP 24.110-200. 2. Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 17, §9º, do Estatuto Social, tendo em
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba
e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner Carvalho de Oliveira. 4. Ordem do
dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a aprovação do Primeiro
Programa de Outorga de Direitos sobre Valorização de Investimento da Cia.
(“Primeiro Programa”) no âmbito do Plano de Outorga de Direitos sobre Valorização de Investimento da Cia., conforme aprovado pela AGE realizada em
3/12/19 (“Plano”); (ii) a indicação, dentre as pessoas elegíveis, dos beneficiários
do Primeiro Programa (“Beneficiários”), assim como as respectivas condições
de outorga dos direitos sobre valorização de investimento, nos termos do Plano
e do Primeiro Programa; (iii) aprovação da celebração, entre a Cia. e os Beneficiários, dos respectivos contratos de adesão ao Plano; e (iv) autorização aos
administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas
e/ou ressalvas, após exame, discussão e votação das matérias, os membros
do Conselho de Administração presentes deliberaram: 5.1. Aprovar, de acordo
com os poderes atribuídos ao Conselho de Administração nos termos do Plano, o Primeiro Programa, cujo regulamento, rubricado e autenticado pela mesa,
fica arquivado na sede da Cia. 5.2. Aprovar, em conformidade com o Plano e
o Primeiro Programa, a indicação dos Beneficiários aos quais será oferecida a
outorga de direitos sobre valorização de investimento, nos termos da relação
que, rubricada e autenticada pela mesa, fica arquivada na sede da Cia. 5.2.1.
Consignar que a outorga de direitos sobre valorização de investimento a cada
Beneficiário deverá observar as respectivas condições constantes da relação
aprovada nos termos do item 5.2 acima, notadamente com relação às datas de
outorga e ao cálculo dos incentivos. 5.3. Aprovar a celebração, entre a Cia. e os
Beneficiários, dos respectivos contratos de adesão ao Plano, em conformidade
com o Plano, o Primeiro Programa e as condições aprovadas nos termos do
item 5.2 acima. 5.4. Autorizar os administradores da Cia. a praticarem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações acima, podendo, para tanto,
assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades, nos termos e
condições aqui previstos, especialmente com relação à celebração dos contratos referidos no item 5.3 acima. 6. Encerramento: Não havendo mais nada a
tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração
presentes. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente; Ricardo Wagner Carvalho de Oliveira – Secretário. Membros do Conselho de Administração
presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; André Franco Sales; Bruno Pessoa Serapião; José Guilherme Cruz Souza; Marcelo Dodsworth Penna; Roberto
Lucio Cerdeira Filho e Ricardo Schenker Wajnberg. Niterói, 20/12/19. Mesa:
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Ricardo Wagner Carvalho de
Oliveira - Secretário. Jucerja nº 3844344 em 31/01/20.

para ele, mas nós imaginamos que o cargo de ministro
do Supremo é pouco para
Moro, que é muito novo.
Ele quer ser presidente da
República e há negociatas
feitas”, afirmaram aos jornalistas Glauco Faria e Marilu Cabañas.
Nesta segunda-feira (3),
a Polícia Federal noticiou
não haver indícios de que
Flávio tenha cometido os
crimes de lavagem de di-

nheiro e de falsidade ideológica no inquérito que
mira as negociações de
imóveis feitas pelo senador. Tânia lembra que a
Polícia Federal, que teve
máxima autonomia nos
governos do PT, agora
perde a isenção na gestão
Bolsonaro. Entretanto, ela
lembra que essa mesma
independência
resultou
num estado de exceção no
órgão.
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Gol e American Airlines farão
compartilhamento de voos
Enlarge your PIB
– O convite, tão frequente nos anúncios comerciais na
internet, “Enlarge your...”, bem poderia ser estendido ao
PIB. Só que o tamanho do PIB, medida da soma de toda a
produção final de bens (setores primário e secundário da
economia de um país) e serviços (setor terciário), já não é
uma medida tão reveladora assim.
– Dos ricos anos 1960 para cá (ricos em questionamentos, sobretudo), uma nuvem crítica começou a gotejar dúvidas sobre a possibilidade da economia crescer indefinidamente ou sem um alto custo social e ambiental.
– Um dos ícones destes questionamentos é o Clube de
Roma, fundado em 7 de abril de 1968, pelo cientista escocês Alexander King e pelo industrial italiano Aurelio Peccei (ex-dirigente dos grupos Fiat, Olivetti e Italconsult),
com o propósito de discutir as consequências do uso de
recursos naturais escassos como se fossem abundantes ou
mesmo infinitos.
– Um dos momentos mais importantes do Clube de
Roma ocorreu quando, em 1972, publicou o relatório “Limites do Crescimento”, baseado em modelos matemáticos, encomendado pelo grupo de pesquisadores liderado
por Dennis Meadows ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), sobre o uso nas políticas públicas do conceito de desenvolvimento sustentável, sempre com ênfase
na alternativa de se prevenir a exaustão dos recursos finitos (clubofrome.org).
– Com isso, a expectativa com os anúncios de aumento
maior ou menor do PIB fica submetida a um enfoque em
que, nem sempre, uma taxa de crescimento muito alta é
boa notícia. Sobretudo para as futuras gerações que, no
Brasil, têm assegurado o direito ao meio ambiente na
Constituição Federal.
– Revela também como a ciência econômica caducou,
desde o século XVIII, quando Adam Smith publicou o
quase ingênuo Riqueza das Nações. Em um filme de animação com o Rei Leão há mais maldades do mundo do
que na obra seminal de Smith.
– A Ciência Econômica tradicional ainda trata o crescimento do PIB como sendo de possibilidades indeterminadas, bastando para obtê-lo de disponibilidade de poupança, uma parte não consumida da renda, que pode ser
viabilizada com mais facilidade junto aos detentores de
maiores parcelas da renda e da riqueza nacionais, fazendo
assim com que a poupança necessária ao crescimento seja
obtida através da indução de mais concentração e desigualdade consentidas. É exemplo disso a indução de sistemas tributários como o do Brasil e o dos EUA, que são
inclementes com a base da pirâmide social, muito mais
oneradas por tributos do que o topo da pirâmide.
– A Ciência Econômica nada diz sobre a possibilidade de
disposição no ambiente do que é produzido ou refugado, nem
sobre o esgotamento de recursos naturais não renováveis.
Até manuais de Economia escritos na segunda metade do
século passado por professores de importantes universidades
norte-americanas, laureados com Prêmio Nobel, falam da
água como exemplo de bem livre (os que podem ser obtidos
sem correspondente renúncia de produção de outros bens).
– Nada diz também sobre dificuldades impostas, por interesses próprios, visando à aceleração do autocrescimento, à livre circulação dos fluxos internacionais de pessoas,
de bens e financeiros, impedindo-os de se beneficiarem
de novas possíveis vantagens comparativas locacionais,
como se verifica agora, através do pretexto de prevenir
uma pandemia do coronavírus, pelos EUA, no cerco oportunista, com o propósito de sufocar a economia chinesa.
– Nada diz ainda sobre a oferta de trabalho, fator de
produção, explicada pelo nível de salários, tão mais atraentes quanto piores forem as condições de trabalho, a
exemplo da uberização provocada pela reforma trabalhista levada a efeito no Brasil pela Lei 13.467/2017.
– Nada diz, finalmente, sobre a superexploração do trabalhador, a partir do entendimento de que a remuneração
do trabalho corresponde ao que é por ele oferecido à produção (salários deveriam corresponder à produtividade
marginal do trabalho).

A CF88 diz assim
Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações.
(...)

Tamanho é documento?
O crescimento do PIB não deve, portanto, ser tratado
como um fetiche, que nem naqueles comerciais da internet, pois o mais importante não é o tamanho do PIB,
mas o uso que dele se faz. Crescer sem gerar mais desigualdades, sem subtrair o que a natureza não é capaz
de repor, sem ser excludente. Crescer com ética, ou seja,
desenvolver-se, com o aperfeiçoamento democrático das
instituições e o vigor pleno das universidades e dos centros de pesquisa.

Aéreas criarão
serviço de maior
frequência entre
EUA e a AmS
A Gol informou aos seus
acionistas e ao mercado em
geral nesta terça-feira que
fechou acordo de codeshare
(compartilhamento de voos)
com a companhia aérea dos
EUA American Airlines.
Com isso, a companhia oferecerá a maior quantidade de
voos diários entre a América do Sul e os EUA do que
qualquer outra parceria aérea, destacou a Gol.
Neste tipo de acordo, o
passageiro compra a passagem por uma companhia aérea, mas pode seguir viagem
em um avião da outra ao fazer uma escala, sem a necessidade de comprar um novo
bilhete. O acordo precisa ainda ser avaliado pelas autoridades no Brasil e nos EUA.
Se tudo correr bem na
avaliação das autoridades
dos dois países, o acordo

permitirá que os clientes
da Gol se conectem convenientemente a mais de 30
destinos nos EUA. Os voos
operarão a partir dos hubs da
Gol em São Paulo (GRU),
Rio de Janeiro (GIG), Brasília (BSB) e Fortaleza (FOR),
e se adicionarão aos atuais
voos regulares da Gol para
Miami e Orlando.
“A Gol e a American Airlines são duas das principais
companhias aéreas no Brasil e nos EUA, e oferecerão
a melhor experiência aos
Clientes, com o maior número de voos e destinos entre as
Américas”, destacou Paulo
Kakinoff, CEO da Gol. “Isso
fortalecerá a presença da Gol
nos mercados internacionais
e acelerará nosso crescimento no longo prazo”.

VIP Admirals Club e equipes
próprias prestando Serviços
Premium aos Clientes em São
Paulo, Rio de Janeiro, Cidade
do México e Buenos Aires”,
disse Robert Isom, presidente
da American Airlines.
“A parceria entre a Gol
e a American Airlines possibilitará aos clientes mais
facilidade para comprar trechos conectados de ambas
as companhias aéreas usando uma única reserva e uma
emissão de bilhetes, além de
check-in, embarque e verificação de bagagem integrados durante toda a viagem.
Isso contemplará o programa de milhagem, permitindo o ganho e o resgate de
prêmios nas duas empresas
aéreas”, disseram os executivos da Gol.

Malha

Resultados

A malha da Gol atende 88
destinos no Brasil e 16 internacionais, além de 149 destinos internacionais por meio
de acordos de codeshare.
“Estamos orgulhosos de nossa forte presença na América
Latina, que inclui 170 voos
diários para a região, salas

Esse acordo acontece em
um momento em que a Gol
tenta apresentar melhores
resultados aos acionistas.
Lembrando que os números
do 3° trimestre, divulgados
em 31 de outubro, mostraram prejuízo líquido antes
da participação minoritária

de R$ 171,1 milhões, uma
queda de 60,5% em relação
ao mesmo intervalo de tempo do ano passado, quando
havia apresentado prejuízo
de R$ 433,1 milhões.
Já o prejuízo líquido após
participação minoritária recuou 54,6% no 3T19, para
R$ 242 milhões.
A receita líquida trimestral foi de R$ 3,7 bilhões,
crescimento de 28,3% frente ao terceiro trimestre de
2018. A Gol afirma o aumento ocorreu devido à receita
dos passageiros (+29,5%). A
conferência de resultados do
quarto trimestre de 2019 da
Gol está marcada para 20 de
fevereiro.
A Gol transporta mais de
36 milhões de passageiros
anualmente. A aérea oferece aos clientes mais de 750
voos diários para mais de
100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados
Unidos.
No negócio de logística e transporte de cargas,
a GoLLoG atende mais de
3.400 municípios brasileiros
e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95
países.

Fusões e aquisições em TI cresceram 178% em 2019
O número de fusões e
aquisições de empresas de
mídia e telecomunicações
aumentou 178% em 2019,
se comparado ao ano anterior. Com um acréscimo
de 25 operações em relação ao volume registrado
em 2018 (14), o segmento
concretizou 39 transações
no último ano. Os dados
são de pesquisa da KPMG
realizada com 43 setores da
economia brasileira.
Dentre as transações em
2019, 20 foram domésticas

e 15, do tipo CB1, ou seja,
realizadas por empresas
estrangeiras que adquiriram empreendimentos nacionais estabelecidos no
Brasil. Também se concretizaram duas operações
de categoria CB4, isto é,
empresas estrangeiras adquirindo empreendimentos
de estrangeiros estabelecidos no Brasil; uma do tipo
CB2, empresas brasileiras
adquirindo empreendimentos de estrangeiros estabelecidos no exterior; e uma

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVA AÇÃO
CNPJ 29.437.424/0001-08 / NIRE 33400056230
O Presidente da Sociedade Cooperativa NOVA AÇÃO, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede no dia 15 de fevereiro de 2020 em primeira convocação às 08:00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de Cooperados Associados, em segunda às 11h00min corn metade mais
01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última
às 14h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinaria: Extraordinaria: 1. Entrada e
Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinaria: 1. Prestação de Contas do
Exercício Social do Ano de 2019; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do
Ano de 2019; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício
do Ano de 2019; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/
Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 03 de fevereiro de 2020.
DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO FERNANDES

CB3, em que empresas brasileiras adquirem empreendimentos de estrangeiros
estabelecidos no Brasil.
Segundo o levantamento
realizado em 2019, o setor
de empresas de internet
manteve a liderança, saltando de 169 operações em
2018 para 293 em 2019,
uma alta de 73%, seguida pelas áreas de tecnologia da informação (158),
hospitais e laboratórios de
análises clínicas (87), imobiliária (77), outros setores

(72), alimentos, bebidas e
fumo (52) e companhias de
energia (51).
Com relação à questão geográfica, a pesquisa
apontou que as regiões Sudeste e Sul do Brasil foram
as que mais se destacaram,
com as respectivas operações de fusões e aquisições
em cada Estado destacadas
a seguir: São Paulo, 750;
Rio de Janeiro, 119; Paraná, 73; Minas Gerais, 60;
Rio Grande do Sul, 53; e
Santa Catarina, 44.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Cancelamento da Autorização para Funcionamento)
A Sociedade CALTEC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 14.425.205/0001-23. I - DECLARA
sua intenção de a) alterar o estatuto/contrato social, modificando o seu objeto social, deixando de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional
(SFN), não realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita
à autorização do Banco Central do Brasil; II - ESCLARECE que, nos termos da
regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias contados da data da publicação desta, por meio formal em que
os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor,
ter direito a vistas do processo respectivo.
Banco Central do Brasil - Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA):
Avenida Presidente Vargas, 730 - 19° andar CEP 20071-900 Rio de Janeiro - RJ
FAX: (21)2189-5230
Telefones: (21)2189-5020, 2189-5012, 2189-5146 e 2189-5198
E-mail: glqa.deori@bcb.gov.br
Processo n° 160682
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020.
Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro

COOTRAB – Cooperativa Central de Trabalho Ltda.
CNPJ nº 08.623.284/0001-84. NIRE nº 33.4.0004779-6.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da COOTRAB - COOPERATIVA
CENTRAL DE TRABALHO LTDA, convoca suas filiadas a reunirem-se
em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no dia 19 de fevereiro de 2020,
na sua sede Rua Adolpho Bravo, 210, Bacaxá, Saquarema-RJ, na forma
do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71, com 1ª convocação às 09:00h,
com quorum mínimo de instalação de 2/3 do número de filiadas; com 2ª
convocação às 10:00h com quorum mínimo de instalação de metade mais
um do número de filiadas; com 3ª e última convocação às 11:00h, com a
presença de qualquer número de delegados presentes, para analisarem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação
das contas dos órgãos de administração – exercício 2019 - acompanhada
de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão;
b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; II - destinação
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindose, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição
dos membros do Conselho Fiscal. Saquarema, 04 de fevereiro de 2020.
Andréa Perrone - Presidente.

UNIC – COOPERATIVA DE TRABALHO.
CNPJ nº 24.314.814/0001-69 - NIRE nº 33.4.0005476-8
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da UNIC - COOPERATIVA DE TRABALHO,
convoca seus
sócios a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, em 20 de fevereiro de 2020, em sua sede, à rua Joaquim
Gomes de Andrade, 161, B, Coelho da Rocha – S.J.Meriti/RJ, na forma
do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº 12.690/12,
com 1ª convocação às 08:00h, com quorum mínimo de instalação de
2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 09:00h com quorum
mínimo de instalação de metade mais um do número dos sócios; com 3ª
e última convocação às 10:00h, com a presença de 50 (cinquenta) sócios
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o
menor número, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I – prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração
– exercício 2019 - acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) Relatório de Gesta; b) Balanço, c) demonstrativo
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer
do Conselho Fiscal; II – destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para
os fundos obrigatórios, III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal, IV Eleição dos membros do Conselho de Administração. São João de Meriti,
30 de janeiro de 2020 – Cíntia Monteiro Alves.

Negócios & Empresas
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SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR S/S
CNPJ/ME nº 03.596.799/0001-19
Alteração do Contrato Social e Ata de Transformação do Tipo Jurídico de Sociedade Simples
Pura Para S.A. Fechada sob a Denominação de Sociedade Universitária Redentor S.A.: Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes abaixo assinadas: (1) Heitor Antonio da Silva, brasileiro,
casado, professor, CI 175.732 MAER-RJ, CPF 078.976.507-15, residente e domiciliado na Cidade de Itaperuna, RJ,
na Rua Iolanda Meiber Pimentel, 345, Bairro Presidente Costa e Silva. (2) Claudia Regina Boechat Silva, brasileira,
casada, professora, CI 08099202-7/IFP, CPF 017.819.227-99, residente e domiciliada na Cidade de Itaperuna, RJ,
na Rua Cibele Bastos Freire, 30, Bairro Presidente Costa e Silva. (3) Luis Adriano Pereira da Silva, brasileiro, casado, administrador, CI08037072-9/Detran, CPF 013.010.937-18, residente e domiciliado na Cidade de Itaperuna,
RJ, na Rua Cibele Bastos Freire, 30, Bairro Presidente Costa e Silva; e (4) Ana Beatriz Boechat Silva Nunes,
brasileira, casada, professora, CI 09453493-0/IFP, CPF 070.641.467-54, residente e domiciliada na Cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais, na Rua Mil 174 A., Condomínio Terra dos Cuiabá, Al. dos Ypes, casa 11, Bairro
Cuiabá, neste ato representado por seu bastante procurador, Sr. Heitor Antonio da Silva, qualificado acima. na
qualidade de sócios representantes da totalidade do capital social da Sociedade Universitária Redentor S/S, sociedade simples pura, com sede na cidade de Itaperuna, RJ, na Rod. BR-356, nº 25, Presidente Costa e Silva, CNPJ
03.596.799/0001-19, com seu contrato social devidamente arquivado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da cidade de Itaperuna (“SUR” ou “Sociedade”), resolvem, por unanimidade e sem ressalvas: 1. Transformação do Tipo Jurídico e Nova Denominação: 1.1. Nos termos da Lei 10.406/2002, conforme alterada (“Código
Civil”) e da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como pelo Contrato Social da SUR, os sócios resolvem transformar o tipo jurídico societário da SUR de sociedade simples pura para sociedades por ações, sob a
nova denominação social de “Sociedade Universitária Redentor S.A.”, passando a ser regida por seu Estatuto Social,
aprovado nos termos do item 6.1 abaixo, e pela S/A., bem como pelas demais disposições legais aplicáveis às sociedades por ações. 1.2. Em decorrência da alteração da denominação social da SUR aprovada nos termos do item
1.1 acima, o Art. 1º do Estatuto Social da SUR terá a seguinte redação: “Art. 1º. A sociedade é uma S.A. fechada
que terá a denominação de “Sociedade Universitária Redentor S.A. (“Sociedade”) e será regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).” 1.3. Resolvem os sócios que a
SUR continuará a operar dentro do mesmo exercício social, atendidas as exigências fiscais e contábeis. 2. Sede e
Filiais: 2.1. Resolvem os sócios manter o endereço da sede e das filiais da SUR, de forma que o Art. 2º do Estatuto
Social da SUR terá a seguinte redação: “Art. 2º. A Sociedade tem foro e sede social na cidade de Itaperuna, RJ, na
Rod. BR-356, nº 25, Presidente Costa e Silva, §1º. A Sociedade poderá abrir ou extinguir filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou no exterior, mediante deliberação de acionistas que representem mais
da metade do capital social. §2º. A Sociedade possui as seguintes filiais: (i) na cidade de Campos dos Goytacazes,
RJ, na Rua Dr. Beda, nº 112, Turf Club, CNPJ 03.596.799/0002-08; (ii) na cidade de Paraíba do Sul, RJ, na Rua
Visconde da Paraíba, nº 26, Centro, CNPJ 03.596.799/0003-80; (iii) na cidade de Queimados, RJ, na Rua Arariba,
nº 19, Vila Taruma, CNPJ 03.596.799/0004-61; (iv) na cidade de Itaperuna, RJ, na Rua José Egydio Tinoco, nº 79,
Bairro Cidade Nova, , CNPJ 03.596.799/0005-42”. 3. Capital Social: 3.1. Como consequência da transformação do
tipo jurídico societário em S.A., o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no
valor de R$ 1.621.889,00, passa a ser representado por 1.621.889 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mantidas as respectivas participações dos sócios no capital social, conforme quadro indicativo abaixo, bem
como pelo Boletim de Subscrição abaixo transcrito: Acionistas - Número de Ações Ordinárias - Valor (R$) - Participação: Heitor Antonio da Silva: 604.154, 604.154,00, 37,25%; Claudia Regina Boechat Silva: 478.457,
478.457,00, 29,50%; Luís Adriano Pereira da Silva: 478.457, 478.457,00, 29,50%; Ana Beatriz Boechat Silva Nunes:
60.821, 60.821,00, 3,75%; Total: 1.621.889, 1.621.889,00, 100%. 3.1.1. Boletim de Subscrição referente à transformação da Sociedade Universitária Redentor S/S em S.A., passando a denominar-se Sociedade Universitária Redentor S.A., conforme cópia fiel da página constante no livro próprio: Boletim de Subscrição: Sócio - Número de
Ações Ordinárias - Valor da Subscrição - Valor Integralizado: Heitor Antonio da Silva, brasileiro, casado, professor, CI175.732 MAER-RJ, CPF 078.976.507-15, residente e domiciliado na Cidade de Itaperuna, RJ, na Rua Iolanda Meiber Pimentel, 345, Bairro Presidente Costa e Silva. Nome: Heitor Antonio da Silva: 604.154, R$
604.154,00, R$ 604.154,00; Claudia Regina Boechat Silva, brasileira, casada, professora, CI 08099202-7, IFP,
CPF 017.819.227-99, residente e domiciliada na Cidade de Itaperuna, RJ, na Rua Cibele Bastos Freire, 30, Bairro
Presidente Costa e Silva. Nome: Claudia Regina Boechat Silva: 478.457, R$ 478.457,00, R$ 478.457,00; Luis
Adriano Pereira da Silva, brasileiro, casado, administrador, CI 08037072-9, DETRAN, CPF 013.010.937-18, residente e domiciliado na Cidade de Itaperuna, RJ, na Rua Cibele Bastos Freire, 30, Bairro Presidente Costa e Silva.
Nome: Luis Adriano Pereira da Silva: 478.457, R$ 478.457,00, R$ 478.457,00; Ana Beatriz Boechat Silva Nunes,
brasileira, casada, professora, CI 09453493-0/IFPRJ, CPF 070.641467-54, residente e domiciliada na Cidade de
Tiradentes, MG, na Rua Mil 174 A., Condomínio Terra dos Cuiabá, Al. dos Ypes, casa 11, Bairro Cuiabá. Nome: Ana
Beatriz Boechat Silva Nunes - p.p. Heitor Antonio da Silva: 60.821, R$ 60.821,00, R$ 60.821,00. 4. Alteração na
Administração: 4.1. Resolvem os sócios que a administração da SUR será exercida por uma Diretoria nos termos
do Estatuto Social aprovado na forma do item 6.1 abaixo, composta por 2 Diretores com os seguintes cargos: (i) Diretor-Presidente, e (ii) Diretor Sem Designação Específica. 4.2. Eleição da administração. Ato contínuo, os sócios
elegem como membros da Diretoria da SUR, com mandato de 3 anos contados da presente data: (i) para o cargo de
Diretor-Presidente, o Sr. Heitor Antonio da Silva, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Cidade
de Itaperuna, RJ, na Rua Iolanda Meiber Pimentel, 345, Bairro Presidente Costa e Silva, CI 175.732 MAER-RJ e CPF
078.976.507-15; e (ii) para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, o Sr. Luis Adriano Pereira da Silva,
brasileiro, casado, administrador, CI 08037072-9, DETRAN, CPF 013.010.937-18, residente e domiciliado na Cidade
de Itaperuna, RJ, na Rua Cibele Bastos Freire, 30, Bairro Presidente Costa e Silva. 4.2.1. Os membros da Diretoria
ora eleitos declararam, nos termos do Art. 147 da Lei das S/A., não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como declaram, para os devidos fins, sob as
penas da lei, não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Sociedade por força de lei especial, não
estarem condenados ou se encontrarem sob o efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 4.2.2. Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse
em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no “Livro de Atas das Reuniões da Diretoria” e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos do item 4.2.1 acima. 4.3. Resolvem os sócios
definir a remuneração global dos membros da Diretoria em R$1.000 cabendo ao Diretor Presidente decidir sobre a
parcela a ser atribuída a cada Diretor. 5. Publicações Obrigatórias: 5.1. Resolvem os sócios indicar o jornal “Monitor Mercantil” para que sejam feitas as publicações obrigatórias da Sociedade na forma da S/A.. 6. Aprovação do
Estatuto Social: 6.1. Por fim, em decorrência das deliberações acima, resolvem os sócios aprovar o Estatuto Social
da SUR, em conformidade com o disposto na S/A., o qual terá a seguinte redação:
“Estatuto Social - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º. A sociedade é uma S.A. fechada que terá a
denominação de “Sociedade Universitária Redentor S.A. (“Sociedade”) e será regida pelo presente Estatuto Social
e pelas disposições da Lei 6.404/76, conforme alterada (“ Lei das S.A.”). Art. 2º. A Sociedade tem foro e sede social
na cidade de Itaperuna, RJ, na Rod. BR-356, nº 25, Presidente Costa e Silva. §1º. A Sociedade poderá abrir ou extinguir filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou no exterior, mediante deliberação de
acionistas que representem mais da metade do capital social. §2º. A Sociedade possui as seguintes filiais: (i) na cidade de Campos dos Goytacazes, RJ, na Rua Dr. Beda, nº 112, Turf Club, CNPJ 03.596.799/0002-08; (ii) na cidade
de Paraíba do Sul, RJ, na Rua Visconde da Paraíba, nº 26, Centro, CNPJ 03.596.799/0003-80; (iii) na cidade de
Queimados, RJ, na Rua Arariba, 19, Vila Taruma, CNPJ 03.596.799/0004-61; e (iv) na cidade de Itaperuna, RJ, na
Rua José Egydio Tinoco, 79, CNPJ 03.596.799/0005-42. Art. 3º. A Sociedade tem por objeto social: (i) CNAE 85.325-00 - A prestação de serviços na área educacional de ensino superior, graduação e pós-graduação; (ii) CNAE
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificada anteriormente;
(iii) CNAE 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética; (iv) CNAE 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por
imagem de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; (v) CNAE 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por
registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; (vi) CNAE 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos
ópticos - endoscopia e outros exames análogos; e (vii) CNAE 86.40-2-13 - Serviços de litotripcia. § Único - A Sociedade poderá desenvolver quaisquer atividades que se enquadrem em suas finalidades institucionais e sociais, bem
como criar e manter departamentos e órgãos, tantos quantos forem necessários ao seu funcionamento e ao desenvolvimento de suas finalidades. Art. 4º. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo I. Capital
Social: Art. 5º. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 1.621.889,00, dividido
em 1.621.889 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. As ações são indivisíveis em relação à Sociedade e cada ação ordinária confere ao respectivo titular o direito a um voto nas deliberações das Assembleias
Gerais. § 2º. Competirá à Assembleia Geral fixar o preço e o número de ações a serem emitidas em aumentos de
capital, bem como o prazo e condições de subscrição. § 3º. À Sociedade é vedada a criação e emissão de partes
beneficiárias. § 4º. Mediante a aprovação prévia em assembleia geral, a Sociedade poderá adquirir suas próprias
ações. Essas ações deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, conforme for decidido na Assembleia Geral que aprovar a aquisição. § 5º. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação em Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observadas as disposições do Art. 45 da Lei das S.A..
Capítulo II. Assembleia Geral: Art. 6°. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. As
Assembleias Gerais serão convocadas na forma da lei e presididas por qualquer dos Diretores da Sociedade. O
Presidente da assembleia indicará o secretário dentre os presentes. Art. 7°. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que atenda aos requisitos previstos no
Art. 126, § 1º da Lei das S.A., desde que o instrumento de procuração tenha sido depositado na sede social até 24
horas antes da hora para a qual estiver convocada a Assembleia Geral. Art. 8º. Ressalvadas as hipóteses de quóruns mais restritivos previstos em lei, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas com o voto afirmativo de
acionistas representando, no mínimo, a maioria do capital social votante. Sem prejuízo das demais competências
previstas em lei, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre: (i) Eleição e destituição dos diretores; (ii) Alienação ou
oneração de quaisquer ativos, bens e/ou imóveis da Sociedade em valor superior a R$500.000,00, seja em uma
operação ou série de operações relacionadas dentro de um período de 12 meses; (iii) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (iv) Liquidar ou dissolver a Sociedade, nomear liquidante, requerer recuperação judicial ou confessar falência; (v) Assinar compromissos, contratos, convênio, efetuar qualquer gasto ou contrair obrigação em quantia superior a R$ 500.000,00, seja em uma operação ou série de
operações relacionadas dentro de um período de 12 meses; (vi) Aprovar o resgate, amortização, recompra ou
qualquer outro tipo de negociação com as ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da
Sociedade; (vii) O envolvimento, pela Sociedade, em negócios alheios ao seu objeto social; e (viii) Prestar fianças,
avais, endossos ou quaisquer outras garantias ou ainda conceder empréstimos a pessoas físicas ou jurídicas. Capítulo III. Administração: Art. 9º. A Diretoria será composta por 2 diretores, eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, sendo 1 Diretor-Presidente e 1 Diretor Sem Designação Específica. Art. 10. Os Diretores serão eleitos para
mandatos de 3 anos, permitida a reeleição, e permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de
seus sucessores. Na ausência ou no impedimento temporário de qualquer dos Diretores, suas atribuições serão
exercidas pelos demais Diretores. Na ausência ou impedimento permanente de qualquer dos Diretores, seu substituto será nomeado em Assembleia Geral a ser realizada no prazo de 30 dias após o evento que der causa a tal vacância. Art. 11. Compete aos Diretores a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja exigida a aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, por lei ou pelo presente Estatuto Social. Art. 12. A representação da Sociedade, em
juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros será realizada, (i) pelo Diretor-Presidente; ou
(ii) por 2 procuradores em conjunto, devidamente constituídos e com poderes específicos. Capítulo IV. Conselho
Fiscal: Art. 13. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante
deliberação da Assembleia Geral, nos termos da legislação aplicável. § 1º. O Conselho Fiscal, quando instalado,
será composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e suplentes em igual número, os quais terão as
atribuições previstas em lei e, nos casos de ausência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes.
§ 2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger.
Capítulo V. Exercício Social: Art. 14. O exercício social se inicia em 1º/01 e termina em 31/12 de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade de acordo com as disposições legais aplicáveis. §
1º. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes, balanços semestrais, trimestrais ou em períodos
inferiores, podendo com base neles declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos intermediários e intercalares e, ainda, o crédito de juros sobre capital próprio. Os dividendos intermediários e intercalares, bem como
os juros sobre capital próprio previstos neste Art. poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. § 2º.
Juntamente com as demonstrações financeiras, a administração apresentará à Assembleia Geral proposta de destinação do resultado apurado, observadas as seguintes regras: (i) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; (ii) O necessário, quando for
o caso, para a constituição da reserva para contingências, nos termos do Art. 195 da Lei das S.A.; (iii) Pelo menos
25% do saldo do lucro líquido para o pagamento do dividendo obrigatório, a ser determinado de acordo com o disposto no Art. 202 da Lei das S.A.; e (iv) O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observado o disposto na Lei das S.A.. Capítulo VI. Disposições Finais: Art. 15. A Sociedade entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos previstos em lei. Art.
16. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e, em todo caso, de acordo com
a Lei das S.A..” E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 vias de
igual teor e forma, perante as duas testemunhas abaixo. Itaperuna, 21/01/20. Sócios: Heitor Antonio da Silva;
Claudia Regina Boechat Silva; Luis Adriano Pereira da Silva; Ana Beatriz Boechat Silva Nunes - p.p. Heitor
Antonio da Silva. Diretores eleitos: Heitor Antonio da Silva - Diretor Presidente; Luis Adriano Pereira da Silva Diretor Sem Designação Específica. Visto do Advogado: Ramon Sabino Lopes - OAB/RJ nº 120.468. Jucerja em
04/02/2020 sob o nº 33300333550, 33901772019, 33901772027, 33901772035, 33901772043. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
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Itens de beleza e perfumaria
faturam R$ 326 milhões no verão
Segmento teve
mais de 1,5
milhão de pedidos
em um mês
Os brasileiros têm priorizado a beleza nesse verão.
Segundo levantamento do
Compre&Confie, empresa
de inteligência de mercado focada em e-commerce,
os brasileiros gastaram R$
326,8 milhões em produtos
de beleza e perfumaria no
varejo digital, totalizando
1,5 milhão de pedidos. O tíquete médio no período considerado é de R$ 213,10.
O público feminino foi
quem mais comprou online
estes itens: 63,4% do total
de pedidos versus 36,6% dos
homens. Analisando a faixa
etária, consumidores entre
36 e 50 anos lideram com
36% dos pedidos, seguidos
por compradores de 26 e 35
anos com 33% da totalidade.
Pessoas acima de 51 e até 25
anos completam o share com
16% e 15%, respectivamente. A idade média é de 38
anos.
Entre os produtos que no
verão tiveram variação positiva no faturamento, demaquilante lidera com cres-

cimento de 137,1%. Logo
atrás aparecem os pincéis
de maquiagem com aumento de 127,5%. Completam
o ranking dos cinco mais
vendidos aparelhos elétricos para cabelo, bronzeador
e acessórios e equipamentos
para manicure e pedicure
com 79,6%, 59,6% e 54,6%,
respectivamente.
Já entre os itens com o
maior volume de pedidos no
período, o Top 5 é liderado
por pincéis de maquiagem,
com variação positiva de
304,5%. Em seguida, bronzeadores aparecem com aumento de 168% seguido de
demaquilantes com 139,5%
de crescimento no volume.
Barbeador elétrico e face
completam o Top 5 com aumento de 111,9% e 104%,
respectivamente.
Para o diretor executivo
do Compre&Confie, André
Dias, alguns fatores explicam o crescimento significativo destes produtos no
verão. “Com as festividades
de fim de ano, os brasileiros consomem mais produtos relacionados a beleza e
perfumaria, não só para uso
próprio, mas para presentear
também”, afirma o executivo.
Região
Analisando por região, o

Sudeste soma 67,3% do total de pedidos neste verão. A
Região Sul tem 14,8% dos
pedidos e a Região Nordeste
registra 11%. Por fim, Centro-Oeste e Norte completam a totalidade com 5,4% e
1,5%, respectivamente.

Água de coco cresce 2,5 p no mercado
Entre novembro de 2018
e o mesmo mês de 2019, a
água de coco ganhou mais
de 2,5 pontos de penetração
no mercado nacional. O que
significa que mais de 1,5
milhão de lares passaram a
comprar água de coco, aponta a Kantar, líder global em
dados, insights e consultoria.
Para consumo fora de
casa, os brasileiros desembolsam, em média, R$ 11,41
por uma unidade da bebida, valor 64% maior do que
quando é comprada para
consumo in home. Nas ruas,
a classe AB é a que mais
pede água de coco, especialmente no comércio ambulante e em barracas de praia.
O perfil deste consumidor é
formado também por 57%
de mulheres, 48% com mais
de 50 anos e 60% que consomem sozinhos. As embalagens menores (200 ml) são
bastante populares com este
público, mas as opções de
mais de 300 ml também têm
ganhado espaço.
Já quando a água de coco
vai parar nos carrinhos para
consumo em casa, o perfil é
diferente. O valor gasto por
unidade é, em média, de R$
7,35 e os atacarejos são o
canal de destaque. A classe
AB1 lidera as compras, as-

sim como famílias pequenas
com uma ou duas pessoas e
que priorizam embalagens
maiores de 331 ml ou 1 L.
“Neste caso, a busca por
saudabilidade é o principal
fator para a escolha da bebida dentro de casa, enquanto
fora dos lares o sabor é a
principal motivação”,
analisa Giovanna Fischer,
diretora de Marketing e Insights da Kantar.
No verão, no interior de
São Paulo, o volume de
água de coco vendida cresceu 35% em 2019 em rela-

ção ao inverno do mesmo
ano para consumo dentro do
lar. No Grande Rio de Janeiro, o número aumentou em
32% e, na Grande São Paulo, 27%. Quando considerado o consumo fora de casa,
os consumidores do Rio de
Janeiro não abrem mão deste tipo de líquido nos dias
mais quentes. No verão passado, o volume consumido
out of home expandiu 44%
no estado, 33% na região
Sul e 32% em São Paulo em
comparação aos meses mais
frios do ano.

Juros do ICMS de SP não podem passar Selic
Em agosto de 2019, o
Supremo Tribunal Federal
(STF) reafirmou sua decisão de que os Estados e o
Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de
mora incidentes sobre seus
créditos tributários, desde
que os percentuais não ultrapassem os fixados pela
União para a mesma finalidade.
O tema é objeto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1216078, que teve

CÂMARA DE COMÉRCIO DOS PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS
DO BRASIL E MERCADO INTERNACIONAL, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.099.317/0001-31 e com registro no RCPJ Nº 247709, na presença do Presidente da CAMEMP, vem convocar através deste edital, todos
os sócios-fundadores e sócios-efetivos, para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária no dia 14 de fevereiro de 2020 na Rua do Carmo,
6 sala 506 – Centro Rio de Janeiro, com 1ª convocação as 10:00h, com
presença de 2 /3 dos convocados e em dia com suas obrigações; em 2ª
convocação as 10:30h, com a presença de metade mais um dos convocados e em dia com suas obrigações; em 3ª convocação as 11:00 h, com
a presença de no mínimo 9 (nove) dos convocados e em dia com suas
obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1)
mudança de endereço social; 2) eleição da nova diretoria e 3) alteração do
Estatuto Social, Rio de janeiro 05 de fevereiro de 2020.
Jose Ribamar Pereira Santos.

repercussão geral reconhecida e mérito julgado no Plenário Virtual.
Em dezembro de 2019, o
Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP) suspendeu a
validade do Programa Especial de Parcelamento - PEP
do ICMS, instituído pelo
Decreto Estadual 65.564 de
05 de novembro de 2019
no Estado de São Paulo, em
uma ação movida por uma
empresa de comércio de
plásticos de Ribeirão Preto.
De acordo com a ação, o

programa cobrava juros acima da taxa Selic nas parcelas
devidas, o que não é permitido, pois conforme estabelece
a União a taxa da economia
é a Selic e não pode ser modificada pelos estados por
determinação do Supremo
Tribunal Federal.
Além disso, consta nos
autos do processo que se
protestados ou inseridos os
débitos no Cadin, SCPC e/
ou Serasa, deverá a Fazenda
Estadual retirar as medidas
de cobrança.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Reconhecida em 13/07/61, Proc. Mte 134730, publicado no DOU
(Seção I, Parte I) de 22/01/62, Página 834
CNPJ - 33.959.065/0001-18 - Inscrição Municipal - 02.931.036
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Faço saber aos que este virem ou dele tomarem conhecimento, que estão
convocados os delegados representantes que efetivamente representam os
sindicatos filiados desta federação, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, no dia 11 de março de 2020, às 14:00 horas em 1ª Convocação
ou às 14:15 horas em 2ª e última Convocação, com qualquer número de
presenças, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1ª) Leitura, discussão e aprovação do balanço financeiro do exercício de 2018
e da previsão orçamentária para o exercício de 2020, com os respectivos
pareceres do conselho fiscal; 2ª) Leitura, discussão e aprovação do Balanço
Financeiro do exercício de 2019 e da previsão orçamentária para o exercício
de 2021, com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro,
05 de fevereiro de 2020. Prof. João Daltro de Almeida - Presidente.
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Cultura de dados no processo de
transformação digital de empresas
No Brasil, cerca de 60%
das empresas usam Data &
Analytics (processo de analisar dados) com um propósito específico para orientar estratégias e mudanças
necessárias nos negócios,
entre elas, desenvolvimento
de novos produtos e ofertas
personalizadas, gestão de
riscos, análise de força de
trabalho e melhoria da eficiência de custos.
O índice brasileiro foi citado no Estudo Global State
of Enterprise Analytics 2019,
realizado pela MicroStrategy
em parceria com a consultoria global Hall & Partner. De
acordo com o levantamento, divulgado recentemente,
94% dos respondentes consideram a cultura de dados
um fator crucial no processo
de transformação digital em
suas empresas.
“Tal constatação também
pôde ser verificada durante
minha oitava participação
na NRF, maior feira global do varejo, realizada
em Nova York, em janeiro,

que mostrou que a análise
de dados para a otimização
dos negócios e para o desenvolvimento de ofertas
personalizadas é uma tendência mundial”, ressaltou
em texto Antônio Alberto
Aguiar, diretor de estabelecimentos da Sodexo Benefícios e Incentivos, empresa de capital aberto e que
usa recursos da tecnologia.
Segundo ele, um dos temas debatidos no evento
foram as lojas autônomas,
processos robotizados, impressoras que imprimem
até comida e diversas outras
tecnologias super nteressantes. “Mas o surpreendente mesmo é ver como, ano
após ano, muitos protótipos
se tornam realidade. Há um
ano, por exemplo, um robô
que realizava apenas a varredura de loja inventariando
estoque, validando planograma e garantindo a não
existência de ruptura, era
testado em uma grande cadeia mundial de supermercados. Hoje, um sistema de câ-

meras muito mais simples já
realiza a mesma função e de
maneira muito mais acessível. Ou seja, um sistema sozinho torna a solução limitada, mas quando combinado
com tecnologias de RFID e
outras suportadas pela coleta
e análise de dados, favorece
na tomada das decisões mais
assertivas”, ressalta o executivo.
Aplicação
A Sodexo Benefícios e
Incentivos tem usado Big
Data para ajudar seus estabelecimentos parceiros
a mapear o perfil de seus
consumidores, analisar a
concorrência e identificar
oportunidades de negócio.
Tudo isso com o objetivo de ser o parceiro mais
completo para que nossa
rede credenciada trabalhe
de forma assertiva a sustentabilidade de seu negócio, tornando possível, por
meio da inteligência de
dados, atrair mais consumi-

dores e, consequentemente,
melhorar seu faturamento.
Em 2007, a companhia
criou no Brasil uma diretoria
de estabelecimentos dedicada a atender desde os grandes comércios e franquias às
pequenas e médias empresas, passando a investir ainda mais na relação com os
estabelecimentos e atuando
como uma consultoria de sua
rede credenciada.
“Mas, muito mais do que
oferecer produtos, estamos na
era em que soluções e serviços vão até as pessoas, e isso
só é possível a partir das informações coletadas no momento da jornada de compra do
cliente”, atesta Aguiar.
Segundo ele, uma recente
pesquisa da Salesforce apontou que 51% dos consumidores têm a expectativa de que
as empresas antecipem suas
necessidades de compras e
que façam sugestões relevantes. “Há 30 anos, eram os
consumidores que buscavam
o que queriam comprar”,
lembra o empresário.

Resultados da Alphabet, controladora do Google, decepcionam
As ações da Alphabet,
dona do Google, caíram devido ao resultado da receita que
veio abaixo das expectativas
do mercado. Isso aconteceu
mesmo depois de a empresa
anunciar lucros mais altos no
quarto trimestre de 2019 com
o crescimento da publicidade
digital e dos serviços em nuvem. Os ganhos da holding
cresceram 19% em relação ao
mesmo período do ano passado e somaram em US$ 10,7
bilhões. O volume de negócios aumentou 17%, para US$
46 bilhões.
A Alphabet foi criada em

2015 para administrar todos
os serviços relacionados ao
Google. Fundada por Larry
Page e Sergey Brin, a empresa é responsável por áreas
que envolvem tecnologia, ciências, saúde, investimentos
e pesquisas. Entre as subsidiárias da Alphabet estão o
Google, Android, YouTube,
Calico, Waymo, Google X e
Deep Mind.
A maior subsidiária da
Alphabet é o Google. Lançado em 1998, rapidamente
o motor de buscas se tornou
popular entre os internautas
e começou a comprar ou-

tras companhias. Em poucos
anos, o Google lançou redes
sociais, navegador web, publicidade online, serviços de
e-mail e mapas.
Ações
As ações da companhia
caíram 4% nas transações
após o fechamento de Wall
Street, depois da divulgação dos resultados que apresentaram ganhos acima do
esperado, mas também um
crescimento mais fraco do
que o previsto. Os resultados do último trimestre de

2019 foram os primeiros que
a empresa forneceu de forma mais detalhada, também
com dados do YouTube e
dos serviços em nuvem.
Nos dois casos, houve
ganhos satisfatórios. “Acreditamos que a expansão é o
fato mais relevante”, afirmou a jornalistas a diretora
financeira Ruth Porat. Os
anúncios do YouTube geraram US$ 15 bilhões em
2019, avanço de 35,8%, dos
quais US$ 4, 7 bilhões se realizaram no quarto trimestre.
O segmento gerou US$ 11
bilhões em 2018.

BP e Glencore puxam rentabilidade dos mercados europeus
Foi o melhor dia nas
bolsas da Europa depois
de meses com resultados
fracos. Os índices acionários tiveram o maior ganho diário em quatro meses nesta terça-feira, com
melhora do panorama devido a resultados positivos
da BP e Glencore e medidas da China para sustentar seus mercados. Conforme a Reuters, o Banco
Central da China injetou
1,7 trilhão de iuanes (US$
243 bilhões) na segunda
e terça-feira para estabilizar os mercados após

caírem com força por temores sobre as potenciais
consequências econômicas do coronavírus.
O índice FTSEurofirst
300 subiu 1,67%, a 1.634
pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX
600 ganhou 1,64%, a 418
pontos, ampliando os ganhos de segunda-feira
depois que os temores sobre o vírus derrubaram o
índice em 3% na semana
passada. “É apenas o estímulo da China ampliando
a confiança hoje”, disse
Willie Delwiche, estrate-

gista de investimentos do
Baird. “Os investidores
talvez estejam um pouco
menos preocupados com
os temores do vírus da
China, e a China está fazendo o que precisa para
fornecer liquidez e conter
o impacto econômico.”
Ganhos na Europa
Os ganhos na Europa
foram liderados por um
salto de 3,5% no setor de
recursos básicos. Formado
por empresas de mineração com foco na China, o

setor interrompeu três dias
de perdas com avanço de
5,2% da Glencore, após a
empresa manter as metas
de produção para 2020.
A petroleira BP deu o
maior impulso ao STOXX
600 depois de elevar seu
dividendo e informar lucro
no quarto trimestre acima
do esperado. Em Londres,
o índice Financial Times
avançou 1,55%, a 7.439
pontos. Em Ffrakfurt, o
índice DAX subiu 1,81%,
a 13.281 pontos.Em Paris,
o índice CAC-40 ganhou
1,76%, a 5.935 pontos.

Academia Nacional de Engenharia (ANE) - CNPJ 40.234.999/0001-58
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Academia Nacional de Engenharia (ANE), consoante
com suas atribuições e com os procedimentos definidos no Estatuto da
ANE, convoca todos os Membros Titulares da ANE para uma Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2020 às 10h30min
em primeira convocação, com quórum regimental, e às 11h em segunda
convocação, com qualquer quórum, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1º Boas vindas aos novos Acadêmicos; 2º Defesa da Engenharia
Brasileira/Soberania Nacional; 3º Missões demandas pela Marinha à ANE; 4º
Calendário de Reuniões 2020; 5º Diretoria e Conselho Fiscal 2020/2023; 6º
Assuntos gerais. Local: Auditório do 20º andar do Clube de Engenharia – Av.
Rio Branco, 124 / 20º andar – Centro – Rio de Janeiro, RJ
Francis Bogossian
Presidente da Academia Nacional de Engenharia

SEXTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
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 Procedimento Sumário (CADASTRO
OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condominiais /
Condomínio em Edifício, de nº 0008913-80.2016.8.19.0203, movida por CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO RES. VIA QUINTAS
DO LAGO em face de ROSANA DOS SANTOS ALMEIDA, objetivando CITAR a ré. Assim, pelo presente edital CITA a ré ROSANA DOS SANTOS ALMEIDA, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de quinze 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, em dezesseis de agosto de dois mil
e dezenove. Eu, Maria Regina Borges da Costa e Sá - Técnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/28227, digitei. E eu, __ Maria Fernanda Greca Gonçalves - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/30614, o subscrevo.

TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Jane Carneiro S. de Amorim - Juiz
Titular do Cartório da 3ª 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
Forum CEP: 22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
jpa03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em
Edifício, de nº 0035618-81.2017.8.19.0203, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DAS BARONESAS em face de
EDILENE DA SILVA MENDES, objetivando o que consta da inicial. Assim, pelo presente edital CITA o réu EDILENE DA SILVA
MENDES, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para
no prazo de quinze 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, 11 de setembro de 2019. Eu, _ Roberto Marques
Fernandes - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/26146,
digitei. E eu, _ Claudia Regina Mendes dos Santos - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28241, o subscrevo.

Procon aperta, mas Via Varejo
desvia da responsabilidade
A Via Varejo estava vendendo computadores com
sistema operacional Windows 7 e como essa versão foi
descontinuada a partir do último dia 14 de janeiro, a empresa foi notificada pelo Procon SP. O órgão tomou tal
decisão depois de receber reclamação de consumidor e
confirmar a venda pelo site Extra.com. Agora, a varejista
terá de provar que os consumidores foram devidamente
informados da falta de atualização e em que etapa da compra houve esta informação. A companhia também terá de
explicar como será a atualização dos sistemas operacionais das máquinas comercializados.
Beirando o ridículo foi o comunicado da Via Varejo procurando se eximir de responsabilidades ao afirmar que tais
produtos foram comercializados exclusivamente por sellers do marketplace do Extra.com. E singelamente ressalta
que já os orientou sobre a informação técnica pertinente
recebida do fabricante e que toda a atualização de softwares, suporte e informações técnicas são de responsabilidade do fornecedor. E, para concluir, chama atenção para
o que previsto no CDC, ou seja, o fabricante permanece
responsável pelos produtos em questão, pelo seu tempo
de garantia, o que não é o caso: a Via Varejo vendeu um
produto que não tinha mais validade, o que não é permitido pela legislação.

Analistas acreditam na B3 por mais 2 anos
As novas regras propostas pela Comissão de Valores
Mobiliários para o mercado brasileiro provocaram uma
venda de ações da B3. Para alguns analistas, essa foi
uma oportunidade de compra, pois a notícia da perda da
condição de monopolista terá impacto limitado nos resultados da B3 nos próximos dois anos, dado que as barreiras
para a entrada da concorrente ainda permanecem grandes.
Assim, enquanto o adversário se estrutura, a expectativa
é de que os números operacionais da ainda única bolsa
brasileira continuem com volume forte neste ano, por conta dos juros mais baixos, sustentam a recomendação de
compra de B3, e existe a possibilidade da realização de 20
a 30 operações de IPOs ou follow on até o final deste ano.

JBS continua sendo uma das favoritas
Nove casas de análise como a Guide, a Socopa e a Ágora, continuaram a recomendar as ações da JBS que, aliás,
foi a segunda mais recomendada para fevereiro. Entre as
justificativas, a principal continua a ser que o setor se beneficiará dos efeitos da gripe suína africana na Ásia, com
posição de destaque tanto no Brasil quanto nos Estados
Unidos. Alguns analistas, no entnto, consideram que parte
desse movimento já está incluído no preço dos ativos e
estimam existir espaço para altas mais moderadas. Para
outros, a operação americana da JBS neste ano, ainda não
estão incorporadas nos preços das ações. E também apontam que a retirada da restrição de compra pela China para
frangos dos Estados Unidos e a renúncia de tarifas retaliatórias para a carne suína do país refletem maiores margens para a operação da companhia brasileira na América
do Norte em 2020

Piada do dia: Vivará ficou desinteressante
Os analistas do Itaú BBA passaram a recomendar a realização de lucros nas ações da Vivará, por considerar que
a rede de joalherias, em termos de crescimento de crédito,
não oferece mais um retorno atrativo. A rede de joalherias
foi uma das principais recomendações do banco no “tema
de crescimento do crédito”, mas não oferece mais um retorno atrativo. O pitoresco é que, no início deste ano, as
equipes das principais casas de análise mostram desânimo
em relação ao comércio varejista, mas consideravam que
essas ações apresentariam resultados positivos. O IPO da
Vivará aconteceu no terceiro trimestre do ano passado, e
desde então a cotação acumulou valorização de 37,3%,
contra 3,7% do Ibovespa. Agora, os técnicos do Itaú
acham que os papéis da Marcopolo têm maior potencial
de crescimento.

SEC vence chinesa na justiça
Os jurados do tribunal federal de Boston consideraram a dona do restaurante Charlie Chen, de Lexington,
Massachusetts, culpada pela utilização de informações
privilegiadas antes de cinco anúncios de ganhos da empresa Vistaprint, NV, também com sede em Lexington.
Na acusação, a SEC mostraram que Chen, que era amiga
íntima de um membro da Vistaprint e de seu marido, recebeu informações não públicas altamente confidenciais e a
usou para negociar antes de cinco anúncios diferentes dos
resultados financeiros da companhia, entre abril de 2013
a julho de 2014. Em algumas ocasiões, Chen fez apostas
extremamente agressivas, como apostar boa parte de sua
conta de aposentadoria em opções arriscadas da Vistaprint
antes do anúncio da empresa de resultados decepcionantes
em abril de 2014. Chen faturou mais de US$ 800 mil em
lucros ilícitos. E também mostrou que a empresária, ao
ser interrogda pelo FBI em 2016, afirmou não conhecer
ninguém que trabalhava na Vistaprint.

Arquivado processo contra o Bradesco
A corregedoria do Ministério da Economia arquivou o
processo administrativo contra o Bradesco aberto após a
realização da Operação Zelotes. Assim, ficou provado que
o banco não ofereceu vantagens indevidas a agentes públicos envolvidos na operação.
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Selic pode cair para 4,25% ao ano
Taxa serve de
referência para
os demais juros
da economia

O Comitê de Política
Monetária do Banco Central (Copom) decide nesta
quarta-feira a nova taxa de
juros. O mercado acredita
em uma taxa de 4,25% ao
ano. A reunião começou
nesta terça-feira, em Brasília, marcando o primeiro encontro do Copom de
2020 e que definirá a taxa
básica de juros, a Selic,
atualmente em 4,5% ao
ano.
O Copom reúne-se a
cada 45 dias. No primeiro
dia do encontro são feitas
apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias
brasileira e mundial e o
comportamento do mercado financeiro. E é no segundo dia que os membros
analisam as possibilidades
e definem a Selic.

Menor nível
A maioria das instituições financeiras consultadas
pelo BC prevê redução de
0,25 ponto percentual, para
4,25% ao ano, o menor nível
da história, nesta reunião.
No entanto, parte dos analistas acredita que a recente
alta do dólar e do preço da
carne pode fazer o BC manter a taxa em 4,5% ao ano e
adiar a queda para os próximos meses.
“A inflação controlada
somada a lenta retomada da
atividade econômica doméstica é a combinação perfeita
para mais um corte na taxa
básica de juros (Selic) em
0,25%, renovando o piso
histórico aos 4,25% ao ano”,
comentou em nota enviada
ao MONITOR MERCANTIL Fabio Macedo, diretor
comercial da Easynvest, plataforma de investimentos independente.
IPCA
Ele lembra que a estimativa do IPCA (Índice
de Preço ao consumidor
Amplo) para 2020, divulgado pelo relatório Focus

do Banco Central nesta semana, está em 3,47%, bem
abaixo do centro da meta de
4% ao ano. Além disso, no
dia 7 sai o IPCAde janeiro,
que já deve absorver parte
do impacto no preço das
commodities que despencaram diante da crise do
coronavírus.
Pressão do dólar
Na opinião de Macedo,
o risco sistêmico na economia global com o coronavírus traz mais pressão
do dólar sobre as moedas
emergentes. Após cinco semanas consecutivas de alta,
a moeda norte- americana
subiu 6,81% em janeiro e
fechou na máxima histórica desde a criação do plano
real, aos R$ 4,285, no dia
31 de janeiro. No entanto,
a valorização do dólar está
sendo amenizada pelo tombo das commodities, fazendo com que a moeda norte
americana tenha um impacto menor sobre os preços
internos, o que é fundamental para que o Banco
Central mantenha o ciclo
de corte da taxa Selic.
“Independente de corte

na taxa de juros, o atual patamar já é historicamente baixo e os investimentos de renda fixa se
tornaram menos atrativos,
rendendo um juro real
(descontando a inflação)
menor que 1,5% ao ano”,
ressalta o analista.
Macedo comenta ainda que apesar de sofrer no
curto prazo com a crise do
coronavírus, a Bolsa de
Valores se torna cada vez
mais importante na busca
por melhores retornos. Os
fundamentos que levaram o
índice Bovespa a uma valorização de 31,5% em 2019
continuam sólidos, como os
juros baixos, inflação controlada, economia crescendo aos poucos, equilíbrio da
situação fiscal do país e importantes reformas na pauta do congresso para serem
aprovadas ainda no primeiro
semestre deste ano. A Selic
chegou ao seu mínimo histórico, 6,5% ao ano, e depois
disso foi mantida pelo Copom até julho deste ano. De
lá para cá, o comitê reduziu
os juros básicos três vezes,
até a taxa chegar aos atuais
4,5% ao ano.

Câmara avalia novas regras para a concessão de cheque especial
Foi anulada nesta terçafeira a resolução do Banco
Central (BC) que estabeleceu novas regras para a concessão de cheque especial a
pessoas físicas e microempreendedores
(Resolução
4.765/19). Entre as novas
regras está a possibilidade
de o banco cobrar tarifa para
créditos acima de R$ 500.
A proposta que susta a
resolução está em análise
na Câmara dos Deputados.

Agora, o projeto será estudado pelas comissões de
Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de
Cidadania. Depois, seguirá
para o Plenário, informou a
agência Câmara.
O cheque especial é uma
espécie de crédito pré-aprovado pelo banco, que é acionado sempre que o correntista gasta mais do que possui
em conta corrente. Segundo
a Federação Brasileira de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – AGE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “THIAGO”
CÓDIGO: 1829
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2020
Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Srª.
Síndica, temos o grato prazer de convidar V.S.ª para a Assembleia Geral
Extraordinária, que se fará realizar em 18 de fevereiro de 2020, às 20:00
horas em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação,
com qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio,
a fim de tratar dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia:
1) Apresentação de renúncia da Síndica;
2) Prestação de Contas relativas ao período de janeiro/2020;
3) Contratação de Síndico Profissional para o período de
fevereiro/2020 a fevereiro/2021;
4) Deliberação de orçamentos para recuperação da fachada, bem
como cota extra;
5) Deliberação da reforma do PC de luz, bem como cota extra;
6) Deliberar as medidas a serem adotadas quanto ao processo de
queda do elevador;
7) Deliberação da troca da Administradora;
Os condôminos poderão se fazer representar por procuradores,
devidamente credenciados por procurações, que atendam a todas as
formalidades legais.
Atenciosamente,
Agnaldo Teixeira
Unidade de Negócios Condomínios Gerente

OCEANA OFFSHORE S.A. - Cia. Aberta
CNPJ n.º 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
Ata da AGE. 1. Data, horário e local: 20/12/19, às10h., na sede social da Oceana Offshore S.A. (“Cia.”), na Cidade de Niterói, RJ, na Trav. Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200. 2. Convocação e presença: Dispensada a publicação
do edital de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), e do art. 8º, §4º, do Estatuto Social, estando presentes
acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Cia. 3.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba e
secretariados pelo Sr. Rafael Passos Kirsten. 4. Ordem do dia: Reuniram-se os
acionistas para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
(i) o Plano de Outorga de Direitos sobre Valorização de Investimento da Cia.
(“Plano”); (ii) no âmbito do Plano, a fixação do valor de referência para cálculo
do incentivo disciplinado pelo Primeiro Programa de Outorga de Direitos Sobre
Valorização de Investimento a ser deliberado pelo Conselho de Administração;
e (iii) autorização aos administradores a praticarem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações acima. 5. Deliberações tomadas: Instalada a
assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas
objeto da ordem do dia, após exame, discussão e votação das matérias, os
acionistas presentes deliberaram, sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
5.1. Aprovar, por 1.046.876.633 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,
inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o Art. 130, §1º, da Lei das S.A., bem como a
publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos
do §2º do Art. 130 da Lei das S.A.. 5.2. Aprovar, por 1.046.876.633 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o Plano, o qual, rubricado
e autenticado pela mesa, fica arquivado na sede da Cia. 5.2.1. Consignar que,
de acordo com o Plano ora aprovado, o Conselho de Administração da Cia. terá
amplos poderes para administrar o Plano, ficando, desde já, autorizado a tomar
todas as medidas necessárias para a organização, gestão e implementação do
Plano e dos programas de outorga, e celebração dos contratos de adesão ao
Plano que vierem a ser outorgados, sempre em conformidade com os termos
e condições do Plano. 5.3. Aprovar, por 1.046.876.633 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, que o valor de referência atribuído
às ações de emissão da Cia., nos termos do Plano, para cálculo do incentivo
disciplinado pelo Primeiro Programa de Outorga de Direitos Sobre Valorização
de Investimento (“Primeiro Programa”) deverá ser o custo por ação do investimento realizado, direta ou indiretamente, pelo acionista Vinci Capital Partners II
H Fundo de Investimento em Participações, aplicando-se a esse custo fator de
desconto de 15%. 5.3.1. Consignar que, de acordo com os critérios acima estabelecidos, o Valor de Referência no âmbito do Primeiro Programa será equivalente a USD 505.851.668,61. 5.4. Autorizar, por 1.046.876.633 votos favoráveis,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, os administradores da Cia. a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações referidas nos
itens anteriores, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir
todas as formalidades, nos termos e condições aqui previstos. Encerramento:
Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a AGE e
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na
forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, §1º, da Lei
das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
Presidente da mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretário da mesa: Rafael Passos Kirsten. Acionistas presentes: Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações (p.p. Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda );
Vinci Capital Partners II H FIP (p.p. Vinci Capital Gestora Ltda.); e BNDES Participações S.A. Niterói, 20/12/19. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Rafael Passos Kirsten - Secretário. Jucerja nº 3844390 em 30/01/20.

Bancos (Febraban), cerca
de 80 milhões de brasileiros possuem limite de cheque especial superior a R$
500,00.
Autor do projeto (Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) 747/19) que pretende
sustar os efeitos da resolução do BC, o deputado Daniel Coelho (Cidadania-PE)
argumenta que a autorização para a cobrança de tarifa
pelo cheque especial fere o

Código de Defesa do Consumidor.
“Ao permitir a cobrança
por serviço efetivamente não
prestado, a resolução exige
do consumidor vantagem
manifestamente excessiva,
configurando uma prática
abusiva”, disse. “Além disso, a resolução não garante
que o consumidor seja avisado preliminarmente e com
clareza sobre as mudanças
nas regras”, completou.

COOPERATIVA DOS TAXISTAS PETRO CANABARRO TAXI LTDA
CNPJ nº 07.653.390/0001-48
EDITAL DE CONVOCAÇAO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores cooperados a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária que se realizará no dia 15 de Fevereiro de 2020 , às 8:00
horas, à Rua Haddock lobo, 369 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ, em
Primeira Convocação, com a presença de dois terços (2/3) do quadro de
cooperados , ou às 9:00 horas , em Segunda Convocação , com a presença
de metade mais um do quadro de cooperados, ou às 10:00 horas, em
Terceira e Última Convocação, com a presença mínima de dez cooperados
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de
Contas do Exercício Social de 2019; 2) Destinação das Sobras ou Perdas
do Exercício de 2019; 3) Eleição da Diretoria para o biênio 2020/2021; 4)
Eleição para renovação dos componentes do Conselho Fiscal; 5) Eleição
para renovação dos componentes do Conselho de Ética e Disciplina; 6)
Inclusão e Exclusão de cooperados; 7) Assuntos Gerais. Informamos que
o número de cooperados em pleno gozo de seus direitos é de 35 (trinta e
cinco). Rio de Janeiro , 05 de Fevereiro de 2020.
AMÉRICO ALVES PEREIRA - Diretor Presidente

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA BARRA DA TIJUCA
COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA on line (art. 10, parágrafo único,
Resolução 236, CNJ) e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias,
extraído do processo nº 0013569-43.2008.8.19.0209, proposto
pelo BANCO BRADESCO S/A em face de ECOPE ENGENHARIA
LTDA (procuração às fls. 86 ao Dr. FELIPPE ALVAREZ DE SÁ,
OAB/RJ 125449), OSCAR ALVES TEIXEIRA JUNIOR , RITA
ZULEIDE MARTINS ALVES TEIXEIRA, ( ROBERTO ALVAREZ
DE SA e MARIA INEZ LACERDA ALVAREZ DE SÁ, em que o
Dr. LUIZ FELIPE NEGRÃO, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro Regional Barra
da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, de que será apregoado
e vendido pelo mínimo de 50% do valor de avaliação, ou seja,
R$ 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS), na
modalide exclusivamente on line (site www.maiconleiloeiro.com.br,
onde o interessado encontrará todos os detalhes para cadastro e
oferta do lanço) com início em 09/03/2020 (11 horas) e término
no dia 13/03/2020 (18 horas), pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon
Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, o bem descrito neste edital,
cuja penhora foi determinada no indexador 147 (antiga fls. 126)
e a intimação feita por publicação no DJe de 03/12/2009. Termo
de penhora no indexador 152 (antiga fls. 129) e a certidão para
o registro geral de imóveis no indexador 153 (antiga fls. 130). O
imóvel é constituído pelo Apartamento 102 do bloco 1, situado
na Rua Doutor Bernardino, 559, na Freguesia de Jacarepaguá,
bairro Praça Seca, com direito a 1 vaga de garagem descoberta
em gente a unidade e correspondente fração ideal 0,041506
para a casa do respectivo terreno que mede em sua totalidade
22m de frente, 22,13m de fundo onde confronta com o nº 320
da Rua Moranga, 101,5m de extensão de frente a fundo por um
lado e 102,9m de extensão de frente a fundo por outro lado,
confrontando a direita com o nº 531 e a esquerda co o nº 573,
utdo de acordo com a matrícula 310019 do 9º Serviço Registral
de Imóveis e apresenta inscrição Municipal nº 3.111.0380 (106m² conforme espelho do IPTU). No ato da avaliação
apurou-se tratar de imóvel localizado em um condomínio
de casas, datado de 2007, em bom estado de conservação,
com interfone, piscina com churrasqueira , sem porteiro,
inscrito na Prefeitura sob o nº 3.111.038-0, e registrado no
9º Ofício do RGI, sob a matrícula 310019. Trata-se de imóvel,
com 106 m², com 3 pavimentos, vaga, privativa, de garagem,
descoberta, área de serviço, parcialmente coberta, 04 quartos,
03 banheiros( sendo 2 suítes canadenses), cozinha e sala.
O imóvel aparentava estar em bom estado de conservação.
Sendo avaliado (fls. 508), por R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) em 09 de outubro de 2017. O imóvel será
vendido livre e desembaraçado dos créditos de natureza “propter
rem” (art. 130, parágrafo único, CTN e art. 908, §1º, CPC), os quais
se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não consta recurso ou
processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, CPC). Fica a parte
executada intimada das praças por intermédio deste edital, na
pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 889, CPC).
E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à
prática do ato serão apresentadas aos interessados no momento
da praça. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2019,__. Eu,__,
subscrevo. __Juiz de Direito.
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Trumpf lança na Randon maior
projeto de estamparia 4.0 na AL
A Trumpf Brasil foi escolhida pela Randon Implementos para desenvolver,
conjuntamente com a diretoria da empresa, o projeto de
implantação do conceito de
“Indústria 4.0” na unidade de
estamparia de Caxias de Sul.
A Randon Implementos é a
maior fabricante de reboques
e semirreboques na América
Latina e uma das maiores do
mundo. Esse é o primeiro projeto completo de Manufatura
Avançada das Américas e um
dos mais complexos realizados pela Trumpf no mundo,
que amplia a capacidade de
produção em 30% com diminuição nos custos e redução do
impacto ambiental.
O projeto de inovação trouxe recursos de alta tecnologia
à produção, fazendo com que
a Randon dispare na frente
e melhore sua competitividade no mercado. Para se ter
uma ideia, a média anterior
de produção de implementos
chegava a 100 por dia; hoje,
após os avanços tecnológicos

inseridos na fábrica, é possível
fabricar 130 produtos no mesmo período, com redução de
quase 50% do espaço físico.
O novo warehouse comporta 815 posições de estocagem
e mais 17 estações de processamento, com uma capacidade
de trabalho que chega a 280
toneladas por dia. O projeto
levou cerca de 2 anos e, até o
momento o investimento está
próximo de R$ 30 milhões.
De acordo com João C.
Visetti, CEO da Trumpf Brasil, o projeto é altamente inovador. “Diretamente do SAP,
o time da Randon consegue
interagir com os nossos softwares, programação, supervisão, manutenção corretiva
e preditiva das máquinas,
e os dados de produção em
tempo real, como tempo, custos, consumo de material e
sucata, retornam ao sistema.
Além disso, também é possível monitorar o estoque, tempo de programação, carga de
máquina, disponibilidade de
máquina etc”, explica.

CVM esclarece sobre divulgação
de aplicação e resgate
A Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
publicou nesta terça-feira, ofício circular com esclarecimentos sobre divulgação, por
administradores de fundos de
investimento intermediados
por conta e ordem, de informações a respeito dos horários
limite de aplicação e resgate
de cotas do fundo.
Segundo a CVM, na intermediação por conta e ordem,
um intermediário independente
é contratado por um fundo para
distribuir suas cotas. “É lícito
que distribuidores por conta e
ordem disciplinem horários limite diferentes para aplicação
e resgate das cotas de fundos
por eles intermediados, de forma a acomodar necessidades

decorrentes das interações que
precisam manter com o administrador do fundo intermediado
para viabilizar tais operações”,
destaca ofício circular.
“Por uma questão operacional, muitas vezes, os
horários limites para os distribuidores por conta e ordem precisam ser diferentes
daqueles adotados pelo administrador do fundo intermediado, dado que, uma vez
solicitada a aplicação ou resgate pelo cotista, esse intermediário precisa de um tempo adicional para processá-lo
e repassar ao administrador
do fundo investido. O ideal é
que a lâmina de informações
essenciais indique essa eventual diferença”, explica o Superintendente da SIN, Daniel
Maeda.
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O marco de um novo legislativo
A palavra de ordem
é reduzir custos com
eficiência de gestão

“

“

Fotos: Paulo Carneiro

O

bedecendo a uma tendência arquitetônica
moderna para 2020 que se inicia, a nova sede
que abrigará a Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj), cuja inauguração está prevista para este ano, aderiu a um retrofit da reforma de
um prédio que insinua sofisticação e requinte, numa
obra de restauração a partir de um pilar do que havia
de mais moderno na arquitetura da década de 60 no
século passado, o memorável Edifício Lúcio Costa,
que já serviu até de cenário para um filme do cantor
Roberto Carlos, na telona.
Construído, naquela época, para sediar o Banco
do Estado do Rio de Janeiro, o Banerj, foi instalado
bem no centro nervoso da Cidade Maravilhosa, que
mais tarde viria a se transformar no centro administrativo do Governo do Estado, ganhando o apelido,
bem ao estilo carioca, de “Banerjão”.
No primeiro momento, o prédio será ocupado
apenas por parte do setor administrativo da Casa,
previsto para acontecer ainda no primeiro semestre
deste ano. Atualmente, a Alerj ocupa três prédios:
o Palácio Tiradentes, o anexo, que é ocupado pela
maioria dos 70 gabinetes, e um na Rua da Alfândega,
que comporta grande parte do setor administrativo.
O novo plenário ficará no primeiro dos três subsolos
existentes no novo prédio.
Para mais esclarecimentos sobre o novo empreendimento e outras questões relacionadas ao novo
modelo de gestão da Alerj, o Monitor Mercantil conversou com Wagner Victer, o atual diretor-geral da
Casa, que já vem de uma trajetória vitória à frente de
gestões emblemáticas como as realizadas na Cedae
(companhia estadual de água e esgoto) e na Secretaria de Educação do Estado.

Wagner Victer, diretor geral da Alerj
O prédio novo da Alerj
significa, simbolicamente,
um olhar inovador, a partir de uma gestão diferenciada das anteriores?
Claro. Veja bem, a Alerj, é
administrada por uma Mesa
Diretora, da qual o presidente eleito foi o deputado

André Ceciliano, tendo ao
mesmo tempo uma equipe
técnica da qual sou diretorgeral. E a marca da atual gestão se baseia na busca de um
processo de modernização
do Legislativo, onde o André
tem trabalhado no sentido de
colocar em curso uma série

Fachada do novo prédio da Alerj
de ações, que vai além desta
que se concretiza através da
nova sede, que será entregue
agora, ainda no primeiro semestre deste ano. Essa é apenas a ponta de um iceberg, no
bojo em que envolvem modernização, melhoria, transparência e governança, com
uma melhor aplicação dos
recursos. Essa é a meta desafiadora a ser atingida.
Muito se comentou durante muito tempo, da necessidade do desmembramento de cargos. Como
analisa os avanços que dizem respeito a essa questão?
Isso já era uma preocupação, mesmo durante o período em que o André ainda era
interino no cargo da Mesa Diretora da Alerj. Foi decidido,
em reunião realizada na ocasião, por uma indicação do
próprio Ceciliano, que fosse
reduzido e qualificado o número de assessores. Por isso,
a regra atual prevê que cada
parlamentar tenha à disposição 20 vagas para assessoramento. As posições podiam
ser desmembradas em até
63 postos de trabalho. Desde
fevereiro do ano passado, o

Plenário do novo prédio

desmembramento é de apenas 40 vagas.
Hoje na Alerj, há uma descentralização orçamentária.
Os parlamentares recebem
uma verba, concedida como
benefício de até R$ 26 mil
por parlamentar para despesas como carros de aluguel e
combustível, e que é menor
do que as praticadas pelas
assembleias de Minas, São
Paulo e Brasília. E, depois, os
deputados, através de notas
fiscais, prestam conta do que
foi gasto. Todos os salários
inclusive, em qualquer escalão, também são devidamente
publicados no Diário Oficial,
aberto a todos. Com todas
essas mudanças, também
foram eliminadas as frotas
de veículos à disposição dos
parlamentares fluminenses;
permanece apenas a frota de
apoio, como a utilizada pelo
setor de Comunicação da
casa.
É verdade que a Alerj foi
o órgão público no Brasil
que mais devolveu dinheiro, do orçamento de 2019?
Foram R$ 400 milhões
devolvidos em números redondos, economizados do
orçamento, e que represen-

tam um número recorde em
devolução ao estado, e que a
Alerj teria direito em gastar.
Por isso, a Alerj é o órgão
referência no país, em números absolutos e relativos,
em devolução em dinheiro,
criando assim uma tendência inédita, que elimina a
gastança e inaugura uma
cultura de leniência com a
coisa pública, em um momento crítico de crise, onde
o gasto com pessoal ficou
na casa de 19% dos limites
estabelecidos pela recuperação fiscal. Outros exemplos,
bem ilustrativos, que posso
citar, é a conversão do Diário Oficial de impresso para
o digital, e que representa
quase 70% de economia.
Outro dado importante são
os pregões eletrônicos, que
estão sendo realizados na
Alerj. Inclusive a compra de
móveis do novo prédio passou por esse processo e gerou uma economia de 38%
em relação ao valor orçado.
Em relação à nova sede
da Alerj, quais os pontos
positivos, a serem ressaltados?
Dentre os muitos diferenciais positivos que contém

a transferência da sede da
Alerj para o novo prédio do
Banerjão, posso ressaltar
a contribuição imediata de
uma economia significativa
no setor de custos, que resultarão na redução de energia
elétrica em 30%, diminuindo a emissão de gases em
60%. A palavra de ordem é
redução de custos, em todas
as nossas ações. Queremos
o pioneirismo de implantar
no serviço público a junção
da eficiência, aliada a uma
gestão com a sustentabilidade de ação. Para exemplificar, cito fatores de referência no uso inteligente da
água, utilizada no projeto da
nova sede, que se sustenta
em pontos essenciais: água
da chuva, tratamento das
águas cinzas, que é a água
de lavatório, para ser usada
em ar-condicionado, principalmente no central, que é o
gasto maior. E, finalmente, a
água do subterrâneo, do lençol freático que tem embaixo
do solo.
Em linhas gerais, o que
o Legislativo fluminense ganhará em termos de
qualidade com a mudança
da sede atual para a nova?
Primeiramente ganhará
em espaço físico, o que proporcionará uma grande integração que vai gerar muita
agilidade nos serviços, pois
aglutinará os três prédios que
atualmente são separados, e
essa união é um fator de extrema importância, que vai
garantir uma melhora na
qualidade da gestão legislativa. Para se ter uma ideia,
nós temos hoje apenas duas
salas de comissões, onde
acontecem as audiências
públicas, e reuniões ordinárias com a população. Na
nova sede vamos pular de
duas para cinco salas, num
aumento muito significativo
de 150%. Isso, entre outros
inúmeros motores de relevância administrativa que
alcançaremos.
Quanto custou a obra?
O custo total foi de R$
156 milhões, levando-se em
conta que todo o arcabouço
foi uma espécie de reutilização de um material numa
estrutura arquitetônica já
existente, que foi adaptada e
reformada para servir ao Legislativo. Se fôssemos construir um prédio dessa magnitude do zero, da planta, não
custaria menos do que R$
400 milhões.
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