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Emprego
informal bate
recorde em
20 estados

Adriana Beringuy, explica que “do 
acréscimo de 1,819 milhão de pes-
soas ocupadas, 1 milhão é de pes-
soas na condição de trabalhador 
informal”, explica Adriana. “Em 
praticamente todo o país, o que tem 
sustentado o crescimento da ocupa-
ção é a informalidade”, observa.

A precarização do trabalho re-
flete na Previdência: desde 2016, 
o país vem apresentando queda na 

proporção da população ocupada 
que contribui para o INSS. “A 
gente percebe que o crescimen-
to da população contribuinte não 
está acompanhando o crescimen-
to da população ocupada como 
um todo. Enquanto a população 
ocupada aumentou 2%, o contin-
gente de contribuintes para a pre-
vidência só cresceu 1,7%”, apon-
ta Adriana.

Em relação ao tempo de pro-
cura, no Brasil, 44,8% dos de-
socupados estavam de um mês 
a menos de um ano em busca de 
trabalho; 25%, há dois anos ou 
mais; 14,2%, de um ano a menos 
de dois anos; e 16%, há menos de 
um mês. No Brasil, 2,9 milhões 
de pessoas, um em cada quatro 
desempregado, procuram traba-
lho há dois anos ou mais.

Um em cada 4 
desempregados 
procura trabalho há 
mais de 2 anos

Apesar da queda no desemprego, 
em 2019, a taxa de informalidade – 
soma dos trabalhadores sem cartei-
ra, trabalhadores domésticos sem 
carteira, empregador sem CNPJ, 
conta própria sem CNPJ e traba-

lhador familiar auxiliar – atingiu 
seu maior nível desde 2016 em 20 
estados, seguindo o recorde nega-
tivo batido no conjunto do Brasil 
(41,1%).

O pior caso é no Pará, onde mais 
de seis em cada dez trabalhadores 
(62,4%) só conseguem ocupação 
informal. Em 11 estados, a taxa de 
informalidade ultrapassou 50%. 
Apenas Distrito Federal (29,6%) e 
Santa Catarina (27,3%) tiveram ta-
xas abaixo de 30%.

A analista da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) do IBGE, 

Governo já garantiu 1/5 da meta de privatização
A venda de participações da 

União em empresas estatais garan-
tiu ao governo, somente em janei-
ro, uma receita de R$ 29,5 bilhões, 
informou, nesta sexta-feira, o se-
cretário especial de Desestatiza-
ção, Desinvestimento e Mercados 
do Ministério da Economia, Salim 
Mattar. O valor representa quase 
um quinto da meta de R$ 150 bi-
lhões estabelecida para 2020, que 
foi anunciada no início do ano.

A venda de 20,8 milhões de ações 
ordinárias de emissão do Banco do 
Brasil em poder da União rendeu 

R$ 1,05 bilhão. O restante foi ob-
tido por meio da venda das ações 
detidas pelo BNDESPar, braço do 
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) que investe em empresas, na 
Petrobras e na Light, empresa de 
energia do Rio de Janeiro.

Mattar apresentou o balanço de 
2019 no Painel Brasil 2022, em São 
Paulo. No ano passado, as privatiza-
ções e desinvestimentos renderam 
R$ 105,4 bilhões ao governo, com a 
redução de 71 ativos em empresas.

Neste ano, o governo pretende 

desfazer-se de 300 ativos em em-
presas. No início de 2019, segundo 
Mattar, o governo tinha 698 parti-
cipações em empresas, entre con-
troladas, subsidiárias, coligadas e 
participações simples.

Por meio da venda de ações ex-
cedentes, o governo se desfaz de 
papéis sem perder o controle das 
empresas. A União continua sendo 
a maior acionista da empresa. O se-
cretário, no entanto, informou que, 
nos próximos meses, o governo 
pretende vender empresas estatais, 
parcialmente ou na íntegra.

Bolsonaro traz outro ofi cial da ativa para o governo
Um dia depois de nomear o ge-

neral Walter Braga Netto para a 
Casa Civil, o presidente Jair Bolso-
naro trouxe, nesta sexta-feira, mais 
um militar da ativa para atuar no 
Palácio do Planalto, ampliando as-
sim o núcleo militar do governo em 
postos estratégicos.

O escolhido é o almirante Flávio 
Augusto Viana Rocha, comandan-
te do 1º Distrito Naval, no Rio de 
Janeiro, que assumirá o posto de 

secretário especial de Assuntos Es-
tratégicos, no lugar do servidor pú-
blico Bruno Grossi de Souza.

Outra mudança importante deci-
dida por Bolsonaro é que a secre-
taria a ser ocupada pelo almirante 
Viana Rocha deixa de ser apenas 
um departamento interno da Secre-
taria-Geral da Presidência e passa a 
ser uma pasta diretamente ligada ao 
presidente. A nomeação de Flávio 
Rocha e o decreto que eleva a po-

sição da secretaria estão publicados 
no Diário Oficial da União (DOU) 
desta sexta-feira.

O almirante Rocha é o terceiro 
secretário de Assuntos Estratégicos 
desde o início do Governo Bolso-
naro, em janeiro de 2019. Antes 
dele e de Grossi, a secretaria foi 
comandada pelo general Maynard 
Marques de Santa Rosa, que pe-
diu demissão em novembro do ano 
passado.

Roberto Parizotti/Fotos Públicas

Petroleiros exigem 
suspensão 
das demissões 
na Fafen

Nesta sexta-feira, quando os pe-
troleiros completaram 14 dias em 
greve nacional, os sindicatos da Fe-
deração Única de Petroleiros (FUP) 
realizaram atos em várias unidades 
da Petrobras exigindo a suspensão 
imediata das demissões na Fábrica 
de Fertilizantes Nitrogenados do 
Paraná (Fafen-PR).

Pelo menos 144 trabalhado-
res da fábrica já receberam te-
legramas de convocação para 
comparecer a hotéis da região de 
Araucária, onde seriam feitas as 
rescisões dos contratos de empre-
go, o que viola o Acordo Coletivo 
de Trabalho.

Acampados há 23 dias em fren-
te à Fafen, petroleiros e petroquí-
micos realizaram pela manhã um 
grande ato, denunciando o que con-
sideram mais uma arbitrariedade da 
gestão da estatal. Os trabalhadores 
queimaram os telegramas com os 
comunicados de demissão.

A adesão dos trabalhadores ao 
movimento cresce diariamente e já 
mobiliza 116 unidades, em 13 esta-
dos do país. Na tarde de quinta-fei-
ra, os trabalhadores da P-57 – plata-
forma do pré-sal que opera na Bacia 
do Espírito Santo – desembarcaram 
e se somaram à paralisação.

Na Bacia de Campos, mais duas 
plataformas também aderiram à 
greve: PNA-1 e a P-40. Já são 35 
de um total de 39 plataformas da re-
gião que estão na luta para reverter 
as demissões na Fafen-PR.

O presidente da Petrobras, Ro-
berto Castello Branco, disse nes-
ta sexta-feira, que a empresa vai 
continuar a contratação de equi-
pes de contingência, se houver 
necessidade, para garantir a pro-
dução de petróleo e gás durante 
a greve dos petroleiros. A estatal 
não informou quantas equipes já 
foram contratadas.

Economia 
vem pior
do que o 
esperado

A economia brasileira cresceu 
0,89% em 2019. É o que mostra o 
Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br), divulgado 
nesta sexta-feira. O indicador busca 
antecipar o desempenho do Produto 
Interno Bruto (PIB), que é calcula-
do oficialmente pelo IBGE.

O número decepcionou econo-
mistas, que acreditavam em alta na 
casa de 1%. Depois da divulgação 
feita pelo BC, muitos começaram a 
reduzir suas estimativas para o PIB 
oficial de 2019, assim como colo-
car em dúvida o crescimento no pri-
meiro trimestre de 2020.

O saque das contas do FGTS no fi-
nal do ano passado não foi suficiente 
para dar impulso à economia. Em de-
zembro, frente a novembro de 2019, 
houve queda de 0,27% (dessazonali-
zado, ou seja, ajustado para o mês).

Na comparação entre dezem-
bro de 2019 e dezembro de 2018, 
a atividade econômica apresentou 
crescimento de 1,28%. No último 
trimestre do ano, comparado ao 
período anterior, o crescimento fi-
cou em 0,46%, de acordo com dado 
dessazonalizado. O quarto trimestre 
comparado a igual período de 2018 
apresentou crescimento de 1,36%.

“De tanto cobrarem da esquerda a 
autocrítica, caberia questionar a respei-
to da autocrítica ausente dos defenso-
res do receituário neoliberal após seis 
anos de desastres contínuos conduzi-
dos por seus ilustres representantes: 
Levy (2015), Meirelles (2016-2018) e 
Guedes (2019-2020)”, cobrou, em seu 
Twitter, o professor Marcio Pochmann.

O índice do Banco Central mos-
trou alta de 1,15% em 2018; o PIB 
oficial cresceu 1,3%. Em 2017, o 
IBC-Br fechou com crescimento de 
1,04%; o IBGE marcou novamen-
te 1,3%. Em 2016, o BC registrou 
queda de 4,34%, frente a redução 
de 3,3% no cálculo oficial.
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O presidente dos EUA su-
biu à Casa Branca prometen-
do a seus eleitores que aca-
baria com as endless wars: as 
guerras sem fim. Trump per-
cebeu que não pode fazê-lo 
tão rapidamente como espe-
rava. São muitos os interes-
ses, muitas as articulações e, 
sobretudo, as dificuldades de 
gerenciar amigos e inimigos 
durante o retiro estratégico 
das tropas. Mas Trump pode 
mostrar, para seus cidadãos 
e inimigos, que pode lutar, 
mesmo sem usar o seu pró-
prio exército.

A mudança de tipos de 
conflitos na Ásia Central e 
no Oriente Médio, o nasci-
mento do Estado Islâmico e a 
presença de outras forças no 
campo mudaram a estratégia 
da CIA e do Pentágono. E os 
drones – sofisticados, cirúr-
gicos e, sobretudo, sem víti-
mas entre os soldados norte-
americanos – tornaram-se a 
arma favorita.

Daí a decisão de aumentar 
o uso de drones e o número 
de operações de forças espe-
ciais, mas, acima de tudo, a 
necessidade de mostrar a efi-
cácia dessa escolha. Neces-
sidade manifestada por, pelo 
menos, três mortes excelen-
tes: Abu Bakr al Baghdadi, 
Qasem Soleimani e Qasim 
al Rimi, líder da Al Qaeda 
na Península Arábica. Três 
mortes que, para Trump, não 
representam apenas três tro-
féus de guerra, a serem ex-
postos em seu mandato pre-
sidencial, mas, também, três 
símbolos representando o 
que os Estados Unidos que-
rem agora.

O Estado Islâmico, Isis, 
em seus ramos do Oriente 
Médio e da África, sofreu 
imediatamente a guerra dos 
drones. Trump entendeu que 
trazer a morte dos líderes do 
terror ao público tem dois 
efeitos: atingir o público, 
mas, ao mesmo tempo, seus 
inimigos.

É claro que essas organi-
zações terroristas têm uma 
rede, pela qual a morte de 
um chefe não indica seu co-
lapso. Mas decapitar uma 
rede forçando uma mudan-
ça de estratégia para todo o 
Estado Islâmico ainda é um 
resultado importante. Um 
resultado que também deve 
ser combinado com o senti-
mento de opressão e ameaça 
às quais os líderes das prin-
cipais células do terrorismo 
são constantemente colo-
cados. Não se quer afirmar, 
com isso, que essa seja uma 
estratégia vencedora; mas é 
certamente uma tática que 
traz a desorganização dentro 
de estruturas que buscam sua 
própria força da sua organi-
zação hierárquica.

One shot, one kill. Ali 
Awni al Harzi, Tariq al Har-
zi, Abu Muslim al Turkmani, 
Jihadi John, Junaid Hussain, 
Abu Muhammad al Adnani. 
Estes são os nomes dos lí-
deres do Isis afetados pelos 
drones norte-americanos, no 
Iraque e na Síria, de 2015 até 
hoje.

Em 2015, quando o Esta-

do Islâmico se estendeu de 
Mosul a Raqqa, as aeronaves 
dos EUA atingiram os che-
fes das filiais locais do Da-
esh, antes de matar o califa 
Abu Bakr al Baghdadi, com 
a blitz de 2019. A guerra 
contra o Isis ocorreu, quase 
imediatamente, com a ajuda 
de aeronaves não tripula-
das. Para os Estados Unidos, 
era uma maneira de evitar 
mortes entre seus soldados, 
após o desastre das guerras 
no Afeganistão e no Iraque, 
mas serviu, igualmente, para 
mostrar uma técnica diferen-
te de guerra.

Para evitar o envio de tro-
pas, pondo em perigo seus 
homens, e, de igual modo, 
visando demonstrar que 
eles, os norte-americanos, 
podem atacar em qualquer 
lugar e qualquer pessoa em 
um território controlado por 
seus oponentes, a Defesa 
dos EUA preferiu uma abor-
dagem cirúrgica, visando, ao 
mesmo tempo, criar pressão 
constante nos inimigos.

Recentemente, Trump 
elevou o nível de assassi-
natos direcionados, atingin-
do além do perímetro das 
organizações terroristas. A 
morte do general Soleimani 
quebrou uma espécie de tabu 
do Pentágono e da CIA, que 
não pensavam atingir a cabe-
ça de um exército oponente 
com o qual não há guerra 
formal em andamento.

Mas, se o assassinato de 
Soleimani deixou óbvia a 
importância que Donald 
Trump dá a esse tipo de 
operação, mesmo ao custo 
de atingir o muro da guerra 
contra o terrorismo, tam-
bém é verdade que isso não 
o distraiu das operações 
contra os líderes, locais e 
não, da Al Qaeda e do Es-
tado Islâmico.

De fato, o caminho ini-
ciado com Barack Obama 
(além dos casos raros an-
teriores às duas últimas ad-
ministrações) é um sinal de 
como a guerra travada com 
drones é essencial para os 
Estados Unidos atingirem 
indivíduos ou células espe-
cíficas na guerra contra o 
terror.

E não é por acaso que o 
presidente norte-americano 
quis anunciar o assassinato 
de Al Rimi, líder da Al Qa-
eda no Iêmen, até mesmo 
no seu discurso após a ab-
solvição do impeachment: 
um sinal muito relevante da 
importância dada pela Casa 
Branca a esse tipo de ataque.

  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.

Pronunciamento 
de uma alta 
autoridade 
econômica pode 
trazer efeitos 
negativosnegativos

Sofisticados, 
cirúrgicos e sem 
vítimas entre os 
soldados norte-
americanos

A fala do ministro Guedes e o Turismo A guerra dos drones

Coronavírus e o imaginário
brasileiro sobre países como a China

Temos vivido nos últi-
mos meses situações difíceis 
para o turismo, em função 
de declarações equivocadas 
e indelicadas por parte de 
autoridades constituídas e 
que deveriam avaliar melhor 
seus pronunciamentos. A ati-
vidade turística demanda co-
nhecimentos básicos de seus 
preceitos e de sua história. 
Sempre que fizermos alusão 
à mesma, devemos pensar 
que a construção da ima-
gem do Brasil se faz no dia 
a dia das politicas públicas e 
da forma como atuamos no 
mundo das relações interna-
cionais.

O Itamaraty, que é um or-
gulho para o Brasil, sempre 
atuou com muita cautela, em 
tom moderador, que cabe 
aos diplomatas formados 
pelo Instituto Rio Branco, 
mas com firmeza nos posi-
cionamentos, levando em 
consideração a necessidade 
de mostrar ao mundo nossa 
posição de diversidade, de 
entendimento das diferen-
ças culturais, econômicas, 
de respeito aos direitos hu-
manos, da liberdade, entre 
outros.

A “fala” do ministro Gue-

des no tocante ao dólar, que 
se encontra num patamar 
muito alto, trouxe algumas 
imprecisões, que acredito 
devam ser esclarecidas den-
tro da ótica do Turismo. Em 
primeiro lugar, uma parte da 
cadeia produtiva do Turis-
mo, formada por operadores 
de exportativo, estão hoje 
sentindo um decréscimo nas 
viagens internacionais, agra-
vada pelo coronavírus.

Assim, a alta do dólar, que 
trouxe estragos, obrigando 
mais uma vez o Banco Cen-
tral a intervir, também nos 
mostra que pronunciamento 
de uma alta autoridade eco-
nômica pode trazer efeitos 
negativos. Por outro lado, é 
necessário esclarecer que as 

viagens dentro do Brasil, que 
devem ser incentivadas, mui-
tas vezes são impossíveis por 
força de tarifas aéreas inter-
nas, que estão entre as mais 
caras do mundo, levando os 
brasileiros a optarem por des-
tinos internacionais.

É salutar lembrar que as 
pessoas viajam para onde 
desejam, independente de 
suas profissões, algumas 
com muita dignidade e sa-
lários nem sempre tão atra-
tivos, como as empregadas 
domésticas. Nos últimos 
anos, houve uma democrati-
zação do acesso ao turismo, 
que levou brasileiros a via-
jarem pela primeira vez para 
o exterior, trazendo novas 
experiências enriquecedo-
ras para parte da população, 
como ocorreu com o acesso 
de novas camadas de estu-
dantes ao Ensino Superior. 
Tal fato correu, é verdade, 
com um dólar mais baixo, 
mas também com novas mo-
dalidades de hospedagem e 
pacotes diferenciados e de 
certa forma inovadores.

A alta do dólar beneficia 
de certa forma o turismo re-
ceptivo, hoje estagnado em 
nosso país por falta de incen-

tivo e politicas de promoção, 
que aqui entre nós deveriam 
ser mais bem dimensionadas 
pela Embratur. Parece-me 
que o ministro deveria ter 
citado tal segmento como 
beneficiário de tal câmbio, 
já que o Brasil não é hoje um 
produto tão competitivo no 
mercado internacional.

O Turismo é um segmento 
importante da Economia, que 
se baseia em estatísticas, no 
Código de Ética Mundial do 
Turismo e no lazer, preconiza-
do em nossa Constituição Fe-
deral, voltado para todos bra-
sileiros, independente de suas 
profissões, opções sexuais, 
religiosas ou mesmo politicas. 
Vamos tratar o mesmo com 
relevância e respeito, palavra 
hoje esquecida por muitos em 
redes sociais e na politica na-
cional.

  Bayard Do 
Coutto Boiteux

Professor, pesquisador, 
escritor, consultor, é vice-

presidente executivo da 
Associação dos Embaixadores 

de Turismo do RJ e 
superintendente-executivo

do Instituto Preservale 
(bayardboiteux.com.br)

“Chinês é tudo porco. Não 
é à toa que as doenças vêm 
de lá”, advertia um indiví-
duo em altos brados em uma 
mesa povoada de funcioná-
rios de alguma empresa de 
tecnologia com seus crachás 
à mostra. Não houve discor-
dância, pelo contrário. Todos 
balançaram a cabeça efusi-
vamente sincronizados com 
o noticiário que veiculava 
as últimas notícias da China. 
Imagens mudas, apenas com 
as legendas que enfatizavam 
o número de mortos e hospi-
talizados.

Algumas pessoas que sa-
íam do restaurante também 
paravam diante da televisão 
com um ar de perplexidade, 
como se estivessem à beira 
do precipício. A tragédia hu-
mana, quando se transforma 
em show midiático, ampli-
fica os pensamentos mais 
lúgubres, do tipo: será que 
é dessa vez que eu vou em-
barcar?

Otto Friedrich tratou do 
tema de forma brilhante ao 
escrever O Fim do Mundo, 
no qual descreve as catástro-
fes que se abateram sobre a 
humanidade, desde os tem-
pos bíblicos ao holocausto 
nuclear, cujo medo ancestral 
é ressuscitado a cada vez 
que os bárbaros forçam os 
portões e teme-se que as mu-
ralhas não resistam a cada 
tempestade, terremoto ou 
epidemia, seja a peste negra 
ou a Aids. (Editora Record, 
2000)

Enquanto esperava na 
fila parta pagar a conta, já 
com certo mal-estar pelas 
reflexões, outros crachás 

com seus celulares a tiraco-
lo chegavam para ocuparem 
as mesas recém-esvaziadas, 
em uma dança ininterrupta e 
frenética. Naquele instante, 
quando o silêncio se tornou 
absurdo, da matilha uma voz 
de barítono ecoou: “Os chi-
neses só servem para fazer 
pastel e encher os camelôs 
de bugigangas”. Risadas ge-
neralizadas planando pelo 
salão.

Pronto! Uma epidemia 
que vem se espalhando, 
segundo os meios de co-
municação, em progressão 
geométrica, transformou os 
chineses em inimigos públi-
cos número 1. O bom selva-
gem ficou para trás, desde 
que Edgar Allan Poe nos 
mostrou, com A Narrativa de 
Arthur Gordon Pym (Editora 
LP &M, 2002), a faceta si-
nistra dos nossos antípodas. 
É isso!

Como a maioria desco-
nhece e jamais irá viajar 
pela Ásia, é preferível ima-
ginar o modelo ancestral, em 
que milhares de bicicletas 
se espremem entre carros e 
ônibus, em uma verdadeira 
alegoria dos horrores. Essa 
é a visão, creio eu, que deve 
vigorar no imaginário cole-
tivo. A escola de Maniqueu 
deu frutos!

Essas elucubrações fo-
ram interrompidas quando 
a moça do caixa insistia em 
me perguntar se era no crédi-
to ou débito, embora eu fos-
se pagar em dinheiro. O meu 
celular recebeu uma mensa-
gem. Os crachás resolveram 
sair na mesma hora, se aco-
tovelando na fila, paralisada 

por mim, visto que não havia 
troco. Com o impasse resol-
vido ganhei as ruas, entrei 
em uma cafeteria para recu-
perar o fôlego a fim de retor-
nar ao escritório.

Para minha surpresa, a 
mensagem que havia rece-
bido era um alerta de um 
amigo meu sobre os últimos 
acontecimentos na China em 
primeira mão, pois o gover-
no estaria impedindo que a 
verdade fosse divulgada. “É 
para evitar pânico!”, alegava 
a narrativa, acompanhada de 
um vídeo no qual as pesso-
as, como em um filme do M. 
Night Shyamalan, sem qual-
quer motivação aparente, de 
súbito caíam no chão, como 
se fossem abatidas em um 
jogo de videogame.

Se eu fosse impruden-
te ou mecânico, trataria de 
imediatamente disparar as 
mensagens a todos aqueles 
que eu reputasse importan-
tes para compartilhar o fim 
do mundo. Mas, antes de 
disparar o gatilho, preferi fa-
zer uma busca rápida na in-
ternet. E voilá! O vídeo era 
uma farsa e não guardava 
nenhuma relação com o ví-
rus demoníaco.

Pedi ao amigo que me en-
viou que fizesse uma crítica 
antes de replicar mensagens 
de cunho apocalíptico. Ele 
resumiu com um emoji, gar-
galhando. Fiquei sem enten-
der se ele estava reconhecen-
do o vacilo ou se escarnecia, 
porque o fim estava próxi-
mo, e eu era um incrédulo.

O fato é que viajo para 
Ásia há mais de 20 anos e, 
ao longo desse tempo, pude 

acompanhar a evolução dos 
países, nos seus diversos 
aspectos, e a verdade é que 
estão a passos largos a cami-
nho do século XXI, enquan-
to o nosso país estagnou.

O gigantismo da China é 
realmente impressionante, 
e os amigos chineses com 
quem mantenho contato me 
asseguraram que estão bem, 
e que a histeria coletiva é 
passageira. Não será dessa 
vez que o mundo irá aca-
bar. A lucidez do diálogo 
com pessoas que nasceram 
e vivem lá me tranquilizou. 
Afinal, somos produtos do 
meio.

Lembro que em um en-
contro com chineses, sabe-
dores da minha residência 
no Rio de Janeiro, queriam 
entender como bandidos sor-
riam impunemente nas fave-
las portando fuzis de última 
geração e por que eu não ti-
nha medo. Que eu saiba, não 
fizeram nenhuma piada com 
a minha origem e nacionali-
dade, atestando que o “bra-
sileiro serve somente para o 
futebol, samba e caipirinha”.

No último gole de café, 
olhei ao redor para me cer-
tificar que todos estavam 
absortos em seus celulares, 
inclusive os atendentes. Sísi-
fo está no meio de nós! Fui 
para o escritório a fim de 
ouvir Leonard Cohen cantar 
Everybody Knows.

  Alper Tadeu Alves 
Pereira

Advogado, é autor do livro 
Marte morreu porque os 

marcianos quiseram (Chiado 
Books).



ConjunturaMonitor Mercantil  n 3Sábado, domingo e 2ª feira, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2020

As 3 previsões mais  
furadas de 2019

Final de ano, início de ano, é tempo de renovar promes-
sas. No caso da economia, lançar projeções que passarão 
longe da realidade. O levantamento a seguir mostra as 
previsões feitas por economistas do mercado ou de en-
tidades empresariais em dezembro de 2018 e janeiro de 
2019 para o ano que se iniciava:

1 – Economia (PIB)
O crescimento do Produto Interno Bruto de 2019 ainda 

não foi divulgado pelo IBGE. O IBC-Br, calculado pelo 
Banco Central, mostrou crescimento de modesto 0,89%. 
Os mais otimistas, hoje, não falam nem em repetir a me-
diocridade do Governo Temer, com elevação de 1,3%.

A Confederação Nacional da Indústria estimava para 
2019 alta de 2,7%, podendo alcançar até 3%.

A FecomercioSP apostava em elevação de 3%.
O Boletim Focus (do mercado financeiro) de 28 de 

dezembro de 2018 jogou a estimativa para 2,55%.
Mas o Oscar vai para José Márcio Camargo, econo-

mista da Genial Investimentos, interlocutor frequente de 
Paulo Guedes, que acreditava em um avanço de 3,5% na 
atividade econômica em 2019.

2 – Dólar comercial – R$ 4,01
Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências 

Consultoria, projetou dólar no fim de 2019 cotado a R$ 
3,75.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, 
projetou R$ 3,80.

O Boletim Focus estimava em R$ 3,80.
O vencedor do Oscar foi o banco Credit Suisse, que 

acreditava que, com Bolsonaro eleito, o dólar poderia 
cair para abaixo de R$ 3,50.

3 – Produção industrial – queda de 1,1%
Para a CNI, a indústria, com expansão de 3%, lideraria 

o crescimento em 2019
O Boletim Focus, mais radical, estimava que a 

produção industrial cresceria 3,19%
Os dois dividem o Oscar, pela magnitude do erro.

Não é motivo para ninguém se inibir. Começa o ano 
e novas previsões são lançadas, pelos mesmos atores. 
Sempre se poderá culpar o coronavírus.

Perdidos
Do Twitter do professor Marcio Pochmann: “Ata do 

Cupom revela que, para o Banco Central, a taxa básica 
de juros do país (Selic) pode aumentar, diminuir ou se 
manter estável. Em síntese, a equipe econômica do Gov-
erno Bolsonaro não tem certeza nem sobre o curto prazo 
da economia. Imagina se perguntar sobre o longo prazo.”

Evitar perdas
As medidas extrajudiciais que desafogam o Judiciário, 

agilizando os processos de pessoas físicas e jurídicas, 
ganham espaço. Com isso, os cartórios estão cada vez 
mais movimentados. A lei permite a realização de inven-
tários, partilhas, separação e divórcio consensuais sem a 
necessidade do processo judicial, por escritura pública. 
Isso é possível se todos os interessados forem maiores e 
capazes e concordarem com a forma de dividir os bens.

“A instituição do inventário fora do Judiciário veio 
para agilizar e baratear esse procedimento, inclusive, no 
Rio de Janeiro, já é possível fazer inventário extrajudi-
cial nos casos em que há testamento, o que antes não era 
permitido”, explica a advogada Luciana Gouvêa, dire-
tora da Gouvêa Advogados Associados.

Ela salienta que o inventário na justiça, além de acar-
retar desgaste nas relações dos envolvidos, contribui 
para a dilapidação do valor do patrimônio, pois os bens 
acabam sofrendo com o passar do tempo, deterioram e 
muitas vezes nem servem mais para uso.

Menor que Temer
O índice calculado pelo BC para tentar adivinhar o 

PIB marcou alta de 0,89% para a economia em 2019. Em 
2018 mostrou 1,15% (o PIB oficial, do IBGE, cresceu 
1,3%); em 2017, 1,04% (1,3% IBGE); em 2016, queda 
de 4,34% (-3,3%). Guedes e cia. estão prestes a marcar 
mais 1 gol contra.

Rápidas
A Universidade Corporativa do Administrador 

(UCAdm) realiza, 4 de março, o evento “Café da manhã 
em debate”, no auditório do Conselho Regional de Ad-
ministração (CRA-RJ), para discutir a importância dos 
métodos de consultoria de organização. A palestra será re-
alizada por Wagner Siqueira. Inscrições em crarj.eadtech.
net/shopping/produto/CAFE_DA_MANHA_EM_DE-
BATE__CONSULTORIA_EM_ORGANIZACAO/4039 
*** Neste sábado, as empresas ligadas à Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos (STM) de São Paulo refor-
çam o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação con-
tra o Sarampo. Haverá vacinação em estações do Metrô 
e da CPTM e também em terminal da EMTU/SP *** O 
“Simpósio Temático 34 – Militares na História do Brasil: 
Ontem, Hoje e Perspectivas”, que ocorrerá no XIX Encon-
tro de História da ANPUH-Rio, 13 a 17 de julho, está com 
inscrições abertas: encontro2020.rj.anpuh.org/site/capa

GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO – LEILOEIRO PÚBLICO 
OFICIAL - CPF Nº. 016.453.867-40

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICO LEILAO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO. 
Eu GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, Leiloeiro Público Oficial, 
comunico ao público que, devidamente autorizado pelo Condomínio 
de Obras e adquirentes do empreendimento denominado 
RESIDENCIAL MYRTOS,  SPE VEP 11 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA com sede nesta cidade na Av. das Américas 
17.150, Bloco 2, Sala 112, Barra da Tijuca – RJ, inscrita no CNPJ sob o 
nº 25.261.057/0001-75 e pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES 
DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MYRTOS (Em fase de 
construção sob o regime de administração a que alude a lei 
4.591/64), situado na Rua Demósthenes Madureira de Pinho nº 
765, antigo Lote 01 do PA 41.733, Recreio dos Bandeirantes – 
RJ, com a descrição, características e confrontações constantes 
da matrícula nº. 182.888, do 9º Ofício do Registro de Imóveis 
desta cidade, que no dia 27/02/2020, às 11:00 horas, realizarei no 
escritório à Av. Erasmo Braga, nº. 277 – Sala 808, Castelo/RJ, o 
1º Leilão Público, por preço previsto no Art. 63, e seus §, da Lei 
4.591/64 c/c Lei 4.864/65, ou no dia 09/03/2020, no mesmo horário 
e local, o 2º Leilão Público, pelo maior lance alcançado, dos 
direitos aquisitivos da unidade autônoma, em construção, abaixo 
relacionada. Tudo nos termos do Instrumento Particular de Reserva 
e Pré Contrato de Promessa de Compra e Venda e Contrato de 
construção sob o regime de simples administração e as Notificações 
Extrajudiciais entregues ao adquirente da futura unidade. Ficam 
cientes os interessados na aquisição, que no ato da arrematação, 
adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes pagamentos: 
sinal de 20%, comissão ao leiloeiro de 5%, despesas efetuadas 
com os leilões, inclusive mas não exclusivamente honorários 
advocatícios; ficando ainda por conta do arrematante, as despesas 
com transferência (ITBI´s, RGI´s, Escrituras, Certidões, IPTU, e 
demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade arrematada, 
além das previstas no título aquisitivo cujos direitos são objeto 
do presente leilão). O restante do preço será cobrado conforme 
determinado em Assembléia. Ficam por este Edital intimados dos 
leilões o(s) adquirente(s) abaixo mencionado, também convocados 
os respectivos condôminos para comparecerem a Assembléia 
Geral, que se instalará, no mesmo local e data da realização dos 
respectivos leilões, em 1ª convocação até 20 minutos após o 1º 
Leilão, e em segunda convocação, com qualquer quorum, até 20 
minutos, após o 2º Leilão, para como integrantes do condomínio, 
deliberarem sobre o interesse do Condomínio no exercício do direito 
de preferência garantido aos Condôminos pelo § 3º do Art. 63 da 
lei 4.591/64, à aquisição da fração ideal do terreno e benfeitorias 
abaixo descriminada. Ficam cientes que a decisão dos condôminos 
à Assembléia obrigará a todos os demais, mesmos os ausentes. 
Rio de Janeiro, 12/02/2020. Ass. Gustavo Portella Lourenço - 
Leiloeiro Público Oficial. – COMISSÃO DE REPRESENTANTES 
DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MYRTOS, situado na 
Demósthenes Madureira de Pinho nº 765, antigo Lote 01 do PA 
41.733, Recreio dos Bandeirantes – RJ. - Imóvel: Unidade 204, em 
construção, com a correspondente a fração ideal de 0,077266 
do respectivo terreno. Valor: R$ 538.471,90. Adquirente: Richard 
Lucas da Silva Miranda, brasileiro, empresário, solteiro, portador 
da cédula de identidade nº 21261801-1 expedida pelo Detran-RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o número 140.682.917-05, residente nesta 
cidade. O valor acima será atualizado no dia do Leilão. 

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no dia 05 de março de 2020, às 11h00min, auditório no subsolo do 
Edifício Vision Offices, na Avenida Abelardo Bueno, 3.500 - Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ. Realizará leilão SEOP03-
20 na forma presencial e on-line, dos veículos apreendidos 
ou removidos, a qualquer título e não reclamados por seus 
proprietários, classificados como sucatas aproveitáveis ou 
sucatas inservíveis, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de 
Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já foram notificados, tendo 
como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 
100.568.587-87, devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 
032. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites 
www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
EXTRAORDINÁRIA  E ORIDINÁRIA 

DA SOCIEDADE  COOPERATIVA HIGICLEAN
CNPJ 30.483.859/0001-60 / NIRE 33400056566

A Presidente da Sociedade Cooperativa HIGICLEAN, no uso de suas 
atribuições  estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para 
participarem das Assembleias Gerais  Extraordinária e Ordinária, a se-
rem realizadas em nossa  sede no dia 07 de Março de  2020, em primei-
ra     convocação  às  09h00min   com a presença de 2/3 (dois terços) do 
número  total  dos Cooperados Associados,  em segunda  às 10h00min 
com metade mais 01 (um)  do número total de Cooperados Associados e 
em terceira e última às 11h00min Convocação com a  presença mínima 
de 10 (dez) Cooperados Associados  para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. Ex-
traordinária: Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinária: 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 Social do Ano de 2019; 6. Eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/Substituição de Membros da 
Diretoria. Rio de Janeiro/RJ,  17 de Fevereiro de 2020.

MÔNICA NUNES DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE

Mundo continua se armando
EUA investiram 
quatro vezes mais 
em armas do que 
toda a Europa

Em 2019, os gastos glo-
bais com defesa deram o 
maior salto registrado em 
uma década, aumentando 
4% em relação ao ano an-
terior, segundo um levanta-
mento realizado pelo Institu-
to Internacional de Estudos 
Estratégicos (IISS, na sigla 
em inglês) divulgados nesta 
sexta-feira. Ao todo, os gas-
tos globais somaram US$ 
1,73 trilhão.

“Os gastos aumentaram 
enquanto as economias se 
recuperam dos efeitos da 
crise financeira, mas tam-
bém foram motivados pelas 
acentuadas percepções de 
ameaças”, disse o chefe do 
IISS, John Chipman, duran-
te o lançamento do relatório 
anual na Conferência de Se-
gurança de Munique

Tanto os Estados Unidos 
quanto a China aumenta-
ram seus gastos em 6,6%, 
segundo o estudo anual. 
No ano passado, os norte-
americanos investiram qua-
tro vezes mais em compras 
de armamentos e pesquisa 
e desenvolvimento arma-
mentício do que a soma de 

todos os países europeus. 

EUA x China

Washington destinou 
US$ 684,6 bilhões a seu or-
çamento para a defesa, com 
US$ 275 bilhões dedicados 
à aquisição de armas e in-
vestimentos de defesa. Essa 
última soma supera, por si 
só, os gastos totais com de-
fesa da China (US$ 185,1 
bilhões).

O programa chinês de 
modernização militar – que 
inclui o desenvolvimento de 
novos mísseis hipersônicos 
de difícil detecção – gera 
preocupações em Washing-
ton e contribui para os au-
mentos dos gastos america-
nos, avalia o IISS. Apesar do 
menor orçamento em relação 
aos EUA, a entidade avalia 
os investimentos chineses 
como “impressionantes por 
sua escala, velocidade e am-
bição”.

Em outubro do ano pas-
sado, a China exibiu suas 
novas tecnologias militares, 
incluindo o míssil supersô-
nico DF-17, projetado para 
transportar ogivas em velo-
cidades que não permitem 
que seja interceptado.

Rússia

A Rússia, que também 
iniciou um processo de mo-
dernização de seu arsenal, 

anunciou a entrada em ser-
viço de seu próprio míssil 
hipersônico, O orçamento 
militar do país, que aparece 
em quarto lugar no ranking 
de investimentos com a de-
fesa, é quase dez vezes me-
nor do que o americano. Em 
testes, o sistema batizado de 
Avangard atingiu a velocida-
de de Mach 27, ou seja, 33 
mil quilômetros por hora, se-
gundo Moscou.

Os mísseis hipersônicos 
preocupam as autorida-
des ocidentais por serem 
tão rápidos e manobráveis 
que tornam praticamente 
inúteis sistemas de defesa 
e não permitem quase ne-
nhum alerta de ataque imi-
nente. Um oficial da Otan 
ressaltou recentemente que 
não seria possível sequer 
saber o alvo do ataque “até 
que haja um ‘boom’ no 
solo”.

Outra demonstração das 
dimensões do orçamento 
militar nos EUA é o fato de 
que apenas o aumento dos 
gastos do país com a defe-
sa entre 2018 e 2019 (53,4 
bilhões de dólares) quase se 
iguala ao total dos investi-
mentos registrados no Rei-
no Unido.

A Europa aumentou 
seus gastos em 4,2%, mas 
esse salto apenas recu-
pera a lacuna deixada a 
partir de 2008, quando os 
orçamentos foram corta-

dos em meio à crise finan-
ceira global.O estudo do 
IISS destacou ainda que os 
EUA diminuíram a ajuda 
financeira aos orçamentos 
de seus aliados. O aumento 
nos gastos europeus com a 
defesa pode significar uma 
resposta às reclamações do 
presidente norte-america-
no, Donald Trump, de que 
os países membros da Otan 
na Europa - especialmen-
te a Alemanha - estariam 
contribuindo com menos 
do que deveriam para a 
aliança militar do Atlânti-
co Norte.

Segundo o IISS, os 15 
países que mais investiram 
em defesa em 2019 seguem 
sendo os mesmos do ano 
anterior, apenas com a Itá-
lia (12º) trocando de posi-
ção com a Austrália (13º). 
Após EUA e China, apa-
recem no topo do ranking 
Arábia Saudita, Rússia, Ín-
dia, Reino Unido, França, 
Japão, Alemanha e Coreia 
do Sul.

O Brasil se manteve na 
11ª posição do ranking, 
com 27,5 bilhões de dó-
lares gastos. A diferença, 
porém, é que 80% do orça-
mento brasileiro é destina-
do aos gastos com pessoal, 
que também inclui pensões 
e aposentadorias. Os inves-
timentos militares continu-
am em um patamar baixo 
no país.

Brasil: 61,3 milhões 
de inadimplentes

A inadimplência do con-
sumidor segue bem-com-
portada neste início de ano. 
Dados apurados pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 
mostram que o volume de 
consumidores com contas 
em atraso cresceu 1,38% 
em janeiro deste ano na 
comparação com igual pe-
ríodo do ano passado. Ape-
sar da alta, trata-se da se-
gunda menor variação para 
os meses de janeiro em 10 

anos de série histórica.

CNI critica  
tabela de fretes

Em meio ao adiamento 
do julgamento, pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
das ações que questionam a 
constitucionalidade do tabe-
lamento do frete rodoviário, 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) reiterou o 
posicionamento contrário à 
interferência do governo no 
livre mercado ao tabelar o 
frete.

Aprovada após a greve 
dos caminhoneiros de 2018, 
a Lei 13.703, de 2018, que 

instituiu a Política Nacional 
de Pisos Mínimos do Trans-
porte Rodoviário de Cargas, 
especifica que os pisos míni-
mos de frete deverão refletir 
os custos operacionais to-
tais do transporte, definidos 
e divulgados nos termos da 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), 
com priorização dos custos 
referentes ao óleo diesel e 
aos pedágios.

Maduro acusa 
Bolsonaro

O presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, afir-
mou nesta sexta-feira que o 

governo de Jair Bolsonaro 
abriga “grupos terroristas” 
que preparam ataques con-
tra o território venezuelano. 
“Existem grupos terroristas 
dentro do território brasilei-
ro preparando ataques con-
tra a Venezuela. Isso está 
comprovado. E nós temos o 
direito de defender-nos. Por 
isso, estamos preparando 
exercícios militares e vamos 
mobilizar, no dia 20 de feve-
reiro, cerca de 2,3 milhões 
de combatentes da Força 
Nacional Bolivariana e da 
Milícia Nacional Bolivaria-
na”, disse Maduro durante 
entrevista a jornalistas inter-
nacionais.
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MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

4 Negócios & Empresas

A livre iniciativa, a 
saúde e o meio ambiente 
no caso do amianto

As exigências do equilíbrio entre o direito à saúde, ao 
meio ambiente com a economia entraram na pauta do STF 
em 2017, quando foi analisada e declarada a constitucio-
nalidade das leis estaduais que vedavam o uso e transpor-
te de qualquer tipo de amianto. A decisão veio em sentido 
contrário ao art. 2º da Lei Federal 9.055/1995, que permi-
tia o uso e a comercialização do amianto crisotila (asbesto 
branco).

A constitucionalidade foi declarada por ofensa ao di-
reito à saúde (arts. 6º e 196, CF/1988); ao dever estatal 
de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio 
de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso 
XXII, CF/19880; e à proteção ao meio ambiente (art. 225, 
CF/1988).

A dificuldade no julgamento se deu porque a lei federal 
que trata da comercialização do amianto, Lei 9.055/1995, 
excepcionou em seu art. 2º a comercialização do amianto 
crisotila (asbesto branco), que poderia ser utilizado ou co-
mercializado, vedando-se apenas a pulverização e a venda 
a granel de fibras em pó. Não obstante, em 2007, o Es-
tado de São Paulo editou a Lei 12.687 proibindo em seu 
território o uso e transporte de produtos que contivessem 
qualquer tipo de amianto.

A questão de estabelecer ou não a constitucionalidade 
da lei do Estado de São Paulo e incidentalmente a incons-
titucionalidade do art. 2º da Lei federal demorou alguns 
anos para ser decidida pelo STF. O julgamento teve início 
em 2011 e provocou divergências na corte. Isso porque, 
no âmbito de competência concorrente, uma lei estadual 
não poderia estabelecer um tratamento mais restritivo do 
que aquele imposto pelas normas gerais da União. Dessa 
forma, os estados não teriam competência legislativa para 
proibir uma atividade que foi expressamente autorizada 
pela norma geral da União, podendo apenas complemen-
tar a norma geral e não a substituir.

A questão é tormentosa, pois envolve de um lado a li-
berdade constitucional de livre iniciativa econômica e, de 
outro, o direito à saúde e ao meio ambiente. A decisão 
final do STF levou em conta a lesividade do amianto cri-
sotila, comprovadamente relacionado a diversos tipos de 
câncer, bem como o descumprimento por parte do Estado 
de seus deveres constitucionais de proteção à saúde hu-
mana. O ministro Celso de Mello afirmou que “o que está 
efetivamente em jogo neste processo é, em última análise, 
a vida de trabalhadores e a indispensável defesa de seu 
inalienável direito de proteção à saúde. Direitos que não 
podem ser desprezados ou desconsiderados pelo Estado”.

Diante dos riscos à saúde e ao meio ambiente provoca-
do pelo amianto de acordo com os dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), bem como da existência de 
outros produtos qualificados para substituí-lo, decidiu-se 
que o art. 2º da Lei 9.055/19995 não seria mais compatí-
vel com a Constituição Federal. Assim, as leis estaduais 
que vedaram seu uso e transporte foram declaradas cons-
titucionais ainda que tratassem de forma mais restritiva 
o assunto em comparação ao disposto na lei federal. A 
discussão pode voltar ao STF mas o entendimento con-
solidado de que há uma impossibilidade técnica do uso 
seguro da crisotila deve prevalecer.

INOVATECH CONSULTING S.A.
CNPJ/MF nº 06.189.629/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DIRETORIA

2018 2019
Ativo Circulante
Caixa, Bancos e Aplicações 2.370.848 5.933.881
Clientes 3.793.154 3.091.983
Adiantamentos 137.789 235.655
Impostos a Recuperar 573.103 885.719
Outras Contas a Receber 525.499 377.499
Despesas Antecipadas - -

7.400.392 10.524.737
Ativo não Circulante
Depósitos Judiciais 74.979 86.210
Imobilizado 744.882 886.340
Depreciação e Amortização (673.174) (715.190)
Intangível 430.944 485.467
Amortização do Intangível (333.043) (358.581)

244.588 384.247
Ativo 7.644.980 10.908.983

2018 2019
Passivo Circulante
Obrigações Tributárias 883.439 1.028.418
Fornecedores 210.169 82.213
Salarios e Similares 2.481.479 4.431.008
Outras Obrigações 452.130 529.159

4.027.217 6.070.798
Patrimônio Líquido
Capital Social 1.000.000 1.000.000
Reserva de Lucros 200.000 200.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 2.417.763 3.638.186

3.617.763 4.838.186
Passivo e Patrimônio Líquido 7.644.980 10.908.983

2018 2019
Receita de Serviços 29.877.515 43.736.153
Deduções da Receita (3.146.092) (4.796.755)
Receita Líquida 26.731.423 38.939.398
Custo dos Serviços Vendidos (18.383.112) (28.834.198)
Lucro Operacional Bruto 8.348.311 10.105.201
Pessoal (1.786.061) (1.552.316)
Gerais (2.373.228) (2.258.860)
Tributárias (81.629) (231.723)
Depreciações e Amortizações (89.233) (66.520)
Despesas Administrativas (4.330.152) (4.109.418)
Despesas financeiras (108.854) (94.740)
Receitas financeiras 89.750 161.526
Resultado Financeiro (19.104) 66.786
Resultado Operacional Líquido 3.999.055 6.062.568
Provisão para IR e CSLL (1.311.684) (2.005.952)
Lucro Líquido do Exercício 2.687.371 4.056.616
Constituição da Reserva Legal
Dividendos Distribuídos (1.999.217) (2.148.040)
Destinação do Lucro (1.999.217) (2.148.040)
Resultado do Exercício 688.154 1.908.576

Gilberto da Silva Martins - Diretor - CPF 362.852.007-00 Genilson Luiz da Silveira Maciel - Diretor - CPF 598.612.077-91
Ailson Neves dos Santos - Contador - CRC RJ 081914/O-0

CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 06.351.076/0001-48 - NIRE 33.3.0028724-8

ARD, em forma de sumário, realizada em 6/02/20. 1. Data, Horário e 
Local: 6/02/20, às 15h, na sede da Cia., na Av. Maracanã, 987, Tijuca, RJ. 
2. Presença: Presentes membros representando a totalidade da Diretoria 
da Cia. 3. Convocação: Convocação dispensada, por estar presente a to-
talidade dos membros da Diretoria. 4. Mesa: Presidente: Sr. José Vicente 
Coelho Duprat Avellar; Secretária: Sra. Bianca Viana Bastos Marcelino. 5.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a emissão pela Cia. de 356 cédulas de 
crédito imobiliário integrais sem garantia real imobiliária sob a forma escritu-
ral, representativa de créditos imobiliários de titularidade da Cia., decorrentes 
da celebração de contratos de locação (em conjunto as, “CCI”), as quais 
serão custodiadas pela Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, instituição financeira com sede na Av. das Américas, 4.200, Bl.
08, ala B, salas 302, 303 e 304, RJ, CNPJ/ME nº 17.343.682/0001-38, neste 
ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Instituição Custodiante”)
e posteriormente cedidas para a Cibrasec - Cia. Brasileira de Securitização, 
S.A. aberta, CNPJ/ME nº 02.105.040/0001-23, com sede na Rua Tabapuã, 
1.123, 21º andar, Itaim Bibi, SP (“Securitizadora”) no âmbito da emissão 
dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 158ª Série da 2ª Emissão 
da Securitizadora (“CRI”); (ii) a delegação de poderes a qualquer Diretor da 
Cia., direta ou indiretamente, por meio de procuradores, para tomar todas 
as providências, e assinar todos os documentos e/ou aditamentos neces-
sários à emissão das CCI e formalização dos documentos referentes aos 
CRI; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria e demais 
representantes legais da Cia. no âmbito da emissão das CCI e formalização 
dos documentos e/ou aditamentos dos documentos relacionados aos CRI. 6.
Deliberações: os Diretores da Cia. deliberaram, por unanimidade de votos, 
e sem quaisquer restrições, aprovar todas as matérias constantes da Ordem 
do Dia acima. 5. Encerramento: Lida e aprovada, foi a ata assinada por 
todos os Diretores da Cia.. RJ, 6/02/20. José Vicente Coelho Duprat Avellar 
- Presidente; Bianca Viana Bastos Marcelino - Secretária. Diretores: José
Vicente Coelho Duprat Avellar; Bianca Viana Bastos Marcelino. JUCERJA 
em 12/02/20 sob o nº 3849872. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Carnaval: Associação Comercial 
estima alta de 3% de vendas

A Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) esti-
ma crescimento de 3% no 
movimento das vendas de 
Carnaval na capital paulis-
ta neste ano na comparação 
com o ano passado. “O Car-
naval de rua da capital tem 
crescido ao longo dos anos, 
atraindo cada vez mais tu-
ristas e revertendo o esva-
ziamento da cidade neste 
período. Com isso, a fes-
tividade deve impulsionar 
as vendas de roupas, fanta-
sias, calçados, maquiagens 
e adereços, que são artigos 
de menor valor, geralmente 
pagos à vista, e que impac-
tarão positivamente o resul-
tado do varejo”, diz Marcel 
Solimeo, economista da 
ACSP.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Cultura de 
São Paulo, com expectativa 
de público de 15 milhões de 

pessoas, segundo estimativa 
dos blocos que vão desfilar 
pelas ruas da cidade, a fes-
ta paulistana se consolida 
como uma das principais do 
país; número de desfiles será 
quase 40% maior do que em 
2019.

Impacto de R$ 2,3 bi

Neste ano, cidade de São 
Paulo terá 678 desfiles apro-
vados e autorizados pela 
Prefeitura, 38,5% a mais do 
que no ano passado, quando 
ocorreram 490 desfiles. Eles 
estarão distribuídos em 468 
pontos da cidade e devem 
atrair 15 milhões de pesso-
as em 2020, de acordo com 
projeções dos blocos, supe-
rando os 14 milhões do ano 
anterior. No Sambódromo 
do Anhembi, as escolas de 
samba paulistanas realizarão 
um dos maiores e principais 

desfiles carnavalescos do 
Brasil.

A ocupação das ruas da 
maior cidade do país durante 
a celebração do Carnaval de 
Rua 2020, entre 15 de feve-
reiro (pré-Carnaval) e 1° de 
março (pós-Carnaval), pro-
jeta um impacto econômico 
na capital paulista que deve 
ultrapassar os números do 
Carnaval de 2019, que mo-
vimentou R$ 2,3 bilhões 
(Carnaval de rua e Sambó-
dromo), segundo pesquisa 
do Observatório do Turismo 
da Prefeitura de São Paulo.

Ainda segundo a secreta-
ria municipal, a cidade vai 
ter média de 2.750 unidades 
de banheiros químicos por 
dia (2.500 unidades comuns 
mais 250 unidades destina-
das a portadores de neces-
sidades especiais), em oito 
dias de desfiles. Total máxi-
mo de até 22 mil diárias de 

banheiros químicos no Car-
naval de Rua 2020. O núme-
ro pode sofrer alterações du-
rante a execução do evento.

A operação de limpeza 
do Carnaval 2020 contará 
com aproximadamente 2.947 
agentes de limpeza atuando 
nas ruas da cidade. Pelo se-
gundo ano consecutivo, a Au-
toridade Municipal de Limpe-
za Urbana (Amlurb) enviará 
100% dos resíduos coletados 
da varrição para as duas Cen-
trais Mecanizadas de Tria-
gem da Prefeitura, a fim de 
aproveitar o máximo possível 
de materiais recicláveis. Os 
serviços de limpeza contarão 
com uma frota de 320 veícu-
los, 505 contêineres de mil li-
tros e 1.140 cestos aramados.

Em 2019, São Paulo co-
letou 916 toneladas de re-
síduos durante o Carnaval 
de Rua e Sambódromo do 
Anhembi.

Em 10 anos, queda de 10% no uso de carros
O ano de 2030 será o 

ponto de mudança global da 
mobilidade sustentável nas 
maiores cidades do mundo. 
O estudo Mobility Futures, 
da Kantar, prevê que as via-
gens de carro particular di-
minuirão em 10% nas maio-
res cidades do mundo, na 
próxima década. A ascensão 
da economia compartilhada, 
a multimodalidade e veícu-
los autônomos, juntamente 
com o envelhecimento da 
população global, reduzirão 
a necessidade de posse de 
carro.

Esse declínio será com-
pensado pelo aumento do 
uso de transporte público, 
ciclismo e caminhada, à me-
dida que os cidadãos mudam 
para maneiras mais ecológi-
cas de viajar. Até 2030, esses 
meios de transporte mais 
ecológicos representarão 
49% de todas as viagens rea-
lizadas contra 46% para car-
ros (que atualmente repre-
sentam 51% das viagens). 
Viagens de táxi e compar-
tilhamento/carona, além de 
outros meios, como balsas, 
serão responsáveis pelos 5% 
restantes.

O ciclismo está a caminho 
de se tornar o meio de trans-
porte que mais cresce, com 
previsão de aumento de 18% 

entre agora e 2030. O uso de 
transporte público e a pé au-
mentará 15% e 6%, respecti-
vamente. Milhares de proje-
tos de infraestrutura em todo 
o mundo, como expansão 
de ciclovias e esquemas de 
compartilhamento de bici-
cletas, projetos de pedestres 
e melhorias no transporte 
público estão contribuindo 
para esses novos comporta-
mentos de mobilidade.

Nesse contexto, estudo da 
Kantar projeta que, nas 31 
cidades pesquisadas, cerca 
de 36,7 milhões de habitan-
tes das cidades mudarão a 
maneira de viajar nos pró-
ximos dez anos. Manches-
ter está marcado para ver a 
maior  mudança no uso de 
transporte, seguido por Mos-
cou e São Paulo. Seguem 
Paris, Joanesburgo, Cantão, 
Milão, Montreal, Amsterdã 
e Xangai.

“Promover e investir em 
tecnologia para mobilida-
de urbana será fundamental 
para facilitar a transição para 
soluções de transporte mais 
inteligentes e sustentáveis 
nos próximos 10 anos. A 
pesquisa da Kantar desco-
briu que 40% das pessoas 
em todo o mundo estão aber-
tas a adotar novas soluções 
inovadoras de mobilidade; 

mas nem todas as cidades 
estão prontas para a transfor-
mação da mobilidade”, afir-
ma Luciana Pepe, diretora 
de contas da Kantar, no setor 
automotivo.

Bicicleta e caminhada

São Paulo é uma das cida-
des mais congestionadas da 
América do Sul, dificultando 
a locomoção com eficiência. 
Mas, embora atualmente o 
transporte público represen-
te uma parcela significativa 
das viagens, o sistema de 
transporte está superlotado, 
atrasado e com pouca cone-
xão. O estudo analisa que 
mais pessoas se voltem para 
andar de bicicleta e cami-
nhar sempre que possível.

Algumas medidas de in-
fraestrutura estão em anda-
mento, incluindo a extensão 
das linhas de metrô e trem. 
No entanto, os investimentos 
na infraestrutura da cidade 
estão desacelerando ultima-
mente, devido em parte à 
crise econômica no Brasil 
em 2015/2016 – e São Paulo 
pontua pobremente em nos-
so índice de cidades prontas 
para tecnologia. Portanto, 
não surpreende que os pau-
listanos tenham uma visão 
muito crítica de sua cidade e 

não tenham muita confiança 
em seu governo para entre-
gar um futuro sustentável 
para a mobilidade.

A Kantar acaba de divul-
gar três índices que mostram 
as mudanças que 31 metró-
poles do mundo irão passar 
nos próximos dez anos:

– Índice Transforming Ci-
ties, que avalia quanto com-
portamento de mobilidade 
mudará em cada cidade no 
período. O ranking é basea-
do na mudança na proporção 
de viagens de carro, bicicle-
ta, caminhada e transpor-
te público. As cidades que 
apresentam o maior turno 
obtêm a pontuação mais alta, 
enquanto um índice de 100 
representa a média global

– Índice de cidades tec-
nologicamente preparadas, 
que avalia como as cidades 
estão preparadas para mol-
dar o futuro da mobilidade 
com base em vários fatores, 
como infraestrutura de paga-
mento digital, abertura para 
compartilhamento e veículos 
autônomos e PIB

– Índice de confiança do 
cidadão, que avalia quanta 
confiança os cidadãos têm 
em seus municípios para 
moldar ativamente um fu-
turo mais sustentável para a 
mobilidade.

Movimentação de carga no 
porto do Rio cresceu 3,4%

O porto do Rio de Janei-
ro movimentou um total de 
7,42 milhões de toneladas de 
cargas em 2019, o que cor-
responde a um crescimento 
de 3,4% em relação a 2018. 
As maiores altas foram reg-
istradas na movimentação de 
contêineres e de granéis sóli-
dos, que aumentaram 4,7% 
e 22,3% (em tonelada), re-
spectivamente. Os dois tipos 
de carga somam juntos cerca 
de 87% da movimentação to-
tal do porto. Os dados foram 
divulgados pela Gerência de 
Planejamento de Negócios 
da Companhia Docas do Rio 
de Janeiro (CDRJ).

O balanço aponta ainda 

que, em TEU, o porto do 
Rio de Janeiro movimentou 
370.257 TEU, o que cor-
responde a um crescimento 
de 6,5%, mantendo como 
característica principal a 
importação e exportação de 
contêiner cheio (navegação 
de longo curso).

Um dos destaques positi-
vos foi do Terminal ICTSI 
Rio, que movimentou 1,76 
milhões de toneladas de car-
ga conteinerizada em 2019, 
número 13,8% superior ao 
registrado em 2018. Esse re-
sultado foi alavancado pelo 
aumento de 44,57% (em 
unidades) na importação de 
cabotagem da ICTSI Rio.

EDUCA QUE LIBERTA - 
Um desfile como nos antigos 
carnavais. Foliões pulando e 
brincando na Praça do Professor, 
no Centro do Rio, no desfile do 
bloco Educa Que Liberta ou Cor-
dão do Paulo Freire e Ôh! Darcy. 
O desfile aconteceu na última 
sexta-feira (7/2). Os foliões, que 
na sua maioria, eram professores 
e profissionais da educação tam-
bém cantaram na roda de samba 
do Sim Pro Samba. Segundo a 
diretoria do bloco, foi tudo na 
maior paz e alegria. “Ano que 
vem tem mais”, disse os fun-
dadores. O Sim Pro Samba e o 
bloco têm parceria do Sindicato 
dos Professores do Municipio do 
Rio de Janeiro e Região (SinPro-
Rio). O Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação do RJ 
(Sepe/RJ) também apoiou o des-
file do bloco. A próxima roda de 
samba será no dia 13 de março.
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Menos que o necessário
A prévia do PIB divulgada nesta sexta-feira demonstrou o 

óbvio que ninguém quer acreditar: a economia brasileira não 
tem fundamentos para crescer mais do que 1% ao ano. As pro-
jeções de incremento da economia de 2% e até 3% são mais 
torcida do que realidade, tecla que tem sido batida nesta col-
una há muito tempo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
há poucos meses, falava que o crescimento seria lento, porém 
persistente! Mas a palavra lento parece até um eufemismo 
para lerdo, visto que o país parece não conseguir atravessar a 
fronteira da crise. Fica ali, engatinhando.

Segundo o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do 
Banco Central, indicador que dá uma espécie de prévia do de-
sempenho do PIB brasileiro, o crescimento do ano passado foi 
de 0,89%. Se confirmado pelo IBGE, o desempenho do ano 
passado representará uma desaceleração na tímida retomada 
da economia pós-crise de 2015-2016. Nos dois anos anteri-
ores (2017 e 2018), o incremento tinha ficado em 1,3%.

Não adianta mais dizer que a culpa é do PT. O impeach-
ment é notícia velha. O fato é que não foram tomadas me-
didas necessárias para que a economia brasileira tenha fun-
damentos que levem ao crescimento. Na verdade, pouco 
foi feito, além de discursos mirabolantes e a Reforma da 
Previdência, que, por si só, não leva ao milagre da multi-
plicação do PIB.

Além disso, fatores atípicos impactaram diretamente na 
economia brasileira, como a crise da Argentina e a guer-
ra comercial entre China e EUA. Houve ainda a tragédia 
do rompimento da barragem em Brumadinho. De acordo 
com a estimativa do presidente do Bacen, Roberto Campos 
Neto, tais fatores consumiram 0,67% do aumento do PIB 
do ano passado.

Tais questões podem ter prejudicado o desempenho da 
economia, mas o maior problema não é esse. Derrapadas que 
consomem PIB acontecem todo ano, vide o Governo Temer 
com a greve dos caminhoneiros. Em essência, o debate não 
é se cresce 0,9%, 1% ou 1,5% e sim por que não crescemos 
mais de 2% de forma a recuperar o PIB destruído? A resposta 
é simples: não há política pública para a geração de renda. 
Pelo contrário, as medidas adotadas vão no sentido de reduzir 
a renda da população, vide a Reforma da Previdência.

Ao mesmo tempo em que a renda do brasileiro se cont-
rai, há o aumento da desigualdade, o que também limita o 
crescimento econômico. Dados do IBGE, ainda referentes 
a 2018 demonstram que o rendimento médio mensal de tra-
balho da população 1% mais rica foi quase 34 vezes maior 
que da metade mais pobre em 2018. Isso significa que a 
parcela de maior renda arrecadou R$ 27.744 por mês, em 
média, enquanto os 50% menos favorecidos ganharam R$ 
820. Já o Índice de Gini que mede a desigualdade de renda 
no rendimento domiciliar per capita obtido do trabalho 
subiu de 0,6279 em 2018 para 0,629 em 2019, segundo 
levantamento da FGV. Quanto mais perto de 1 o resultado, 
maior é a concentração de renda no país.

A falta de renda e a desigualdade limitam o consumo, e 
o PIB brasileiro é, pela ótica da demanda, bem dependente 
deste item. Na verdade, o consumo representa mais de 50% 
do produto. A propensão a poupar dos ricos é bem maior 
que a dos pobres. O indivíduo de mais baixa renda faz girar 
o dinheiro através do consumo e, desta forma, gira a eco-
nomia. Sem medidas que vão nesta direção, a economia 
continuará crescendo menos que o necessário.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Resolução CNSP 330, de 2015)

SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Atlântica, nº 1130, 12º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 22021-000, inscrita no CNPJ nº 20.404.895/0001-37, na condição 
de quotista controlador, por intermédio do presente instrumento:
DECLARA
1. Sua intenção de adquirir o controle societário da INVESTPREV
SEGURADORA S.A., CNPJ 42.366.302/0001-28, INVESTPREV SEGUROS E 
PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ 17.479.056/0001-73 e INVEST CAPITALIZAÇÃO 
S.A., CNPJ 93.202.448/0001-79, em decorrência do Instrumento particular 
de promessa de compra e venda de ações, sob condição suspensiva e 
outras avenças, a qual passará a funcionar com as características abaixo 
especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação da Susep. 
2. E a inexistência de restrições que possam afetar a sua reputação, 
conforme inciso VIII do artigo 5º do Anexo I da Resolução CNSP 330, de 
2015; e 
3. ESCLARECE(M) que, nos termos da regulamentação em vigor, 
eventuais impugnações à presente declaração deverão ser comunicadas 
diretamente a Superintendência de Seguros Privados - Susep, na Avenida 
Presidente Vargas 730, 9º andar - Rio de Janeiro, no prazo máximo de 
quinze dias, contados da data desta publicação, por meio de documento 
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da 
documentação comprobatória, observado que o(s) declarante(s) poderá(ão), 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo.

Data Base 30/06/2019

Sociedade
Patrimônio líquido 

(em R$ mil)
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 21.770
INVESTPREV SEGURADORA S.A. 92.790
INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.¹ 39.419
¹ Controlada pela INVESTPREV SEGURADORA S.A.
Controlador(es):
Nível I
SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 20.404.895/0001-37, com sede 
na Avenida Atlântica, nº 1130, 12º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 22021-000, participará diretamente no capital social da INVESTPREV
SEGURADORA S.A. e da INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 
com 99,95% e 99,99%, respectivamente, e indiretamente no capital social da 
INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A., através da INVESTPREV SEGURADORA 
S.A., com 100%.
Nível II
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 29.284.953/0001-00, com sede à Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 
CEP 04538-132, cuja participação direta no capital social da SEGPAR
PARTICIPAÇÕES S.A. é de 93%.
Nível III
BANCO MÁXIMA S.A., CNPJ 33.923.798/0001-00, com sede à Avenida 
Atlântica, nº 1.130 - 12º andar - Parte, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
22.021-000, cuja participação direta no capital social da ORION FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA é de 100%.
Nível IV
DANIEL BUENO VORCARO, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, CPF 062.098.326-44, com endereço à Rua Fausto Nunes Vieira, 
40, apto. 500, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, MG, CEP 30.320-590, cuja 
participação direta no capital social do BANCO MÁXIMA S.A. é de 46,48%.
133 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 31.093.039/0001-
24, com sede à Rua Funchal, nº 418, 34º e 35º andares, Vila Olímpia, São 
Paulo, SP, CEP 04551-060, cuja participação direta no capital social do 
BANCO MÁXIMA S.A. é de 3,88%.
Nível V
ARMANDO MIGUEL GALLO NETO, brasileiro, casado, empresário,
CPF 128.207.668-03, com endereço à Rua Laerte Assunção, 172, Jardim 
Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01444-040, cuja participação direta no capital 
social da 133 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. é de 70%.
FELIPE WALLACE SIMONSEN, brasileiro, casado, empresário, CPF 
180.471.708-80, com endereço à Rua General Sena Vasconcelos, 80, Jardim 
Guedala, São Paulo, SP, CEP 05611-010, cuja participação direta no capital 
social da 133 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. é de 30%.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.

SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

 MULTIESTRATÉGIA
BANCO MÁXIMA S.A.

DANIEL BUENO VORCARO
133 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ARMANDO MIGUEL GALLO NETO
FELIPE WALLACE SIMONSEN

AVISO DE LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, matri-
cula nº. 151 Jucerja, devidamente autorizado pela Caixa Econô-
mica Federal, venderá nos dias 17/02/2020 e 02/03/2020, às 11 
hs, na Rua do Passeio, 38/40, Torre 3, 7º. andar, Centro - RJ, 
imóveis situados nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, 
de acordo com o Edital de Leilão Público nº. 0005/2020 - CAIXA 
- 1º. Leilão e Edital de Leilão Público nº. 0006/2020 - CAIXA - 2º. 
Leilão. Edital na integra nos sites www.caixa.gov.br/ximoveis e 
www.machadoleiloes.com.br.

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 - NIRE 33.30028214-9

Ata de AGE: 1. Data, hora e local: No dia 10/01/20, às 11h, na sede da Cia., 
localizada na Av. das Américas, 1.650, Bl. 4, lojas 113, 114 e 115, Barra da 
Tijuca, CEP 22640-101, no RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Presentes 
Acionistas representantes da totalidade do Capital Social da Cia., conforme 
se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, 
sendo dispensada a convocação na forma do §4º do art.124 da Lei 6.404/76. 
3. Mesa: Presidente: Sr. Jorge Luiz de Barros Nóbrega; Secretário: Sr. Antônio
Luis de Carvalho. 4. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, 
os Acionistas deliberaram: (i) Aprovar a distribuição de dividendos no valor de
R$ 3.178.578,28, referentes ao saldo remanescente do lucro apurado no ba-
lanço levantado em 31/12/19, os quais serão disponibilizados aos Acionistas a
partir desta data, na proporção de suas respectivas participações societárias
detidas na Cia., conforme abaixo: Acionistas / % / R$: Globo Comunicação
e Participações S/A: 60,0 % / 1.907.146,97; Claxson Media, LLC: 40,0 % /
1.271.431,31; Total a ser distribuído: 100,0 % / 3.178.578,28. (ii) A destinação
do resultado do exercício 2019 será objeto da AGO de 2020. 5. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que depois de lida, foi
aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos Acionistas
da Cia. presentes a esta Assembleia. RJ, 10/01/20. Jorge Luiz de Barros Nó-
brega - Presidente; Antônio Luis de Carvalho - Secretário. Acionistas: Globo
Comunicação e Participações S.A - Jorge Luiz de Barros Nóbrega e Antônio
Luis de Carvalho; Claxson Media, LLC - Walter Douglas Stuber. Jucerja nº
3849281 em 11/02/20. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.o 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

Edital de Convocação AGE: Ficam os Srs. Acionistas da A.A. Participa-
ções S.A. convocados a se reunirem na AGE da Cia. a ser realizada no 
dia 28/02/20, às 10 horas, na sede social da Cia., situada na Av. Brigadeiro 
Lima e Silva, 1.204, sala 605, parte, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, 
para deliberar sobre (i) aumento do capital social e emissão de novas ações 
e (ii) alteração do caput do Art. 5º do estatuto social. Duque de Caxias, 
12/02/20. Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro; Márcio 
Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS 
DO IRB BRASIL RE LTDA- COCIRB

CNPJ: 42.153.585/0001-20 - NIRE/JUCERJA : 3340000668-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados do IRB Brasil Re 
Ltda. - COCIRB, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados, que nesta data são em número de 328, em condi-
ções de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
na sua Sede Social, na Av. Marechal Câmara, 271 - sala 502 - Castelo - Rio 
de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro - CEP 20020-080, no dia 12 de Março 
de 2020, às 11:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos asso-
ciados, em primeira convocação; às 12:00 horas, com a presença de metade 
mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 13:00 horas, com 
a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira convocação, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:1. pres-
tação de contas do exercício de 2019; 2. destinação das sobras apuradas; 
3.eleição dos componentes da Diretoria e Conselho Fiscal, de acordo com
regulamento aprovado para o pleito;4. rateio das despesas;5.outros assuntos
de interesse social.Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020.

Mauro Borges da Silva
Diretor Presidente

Usiminas lucra R$ 268 milhões no quarto tri
Resultado foi 
33% menor que 
o registrado no 
mesmo período 
de 2018

A Usiminas registrou lu-
cro líquido de R$ 268 mi-
lhões no quarto trimestre 
de 2019, ante prejuízo de 
R$ 139 milhões no terceiro, 
mesmo assim foi 33% me-
nor que um ano antes. Os 
dados foram apresentados e 
comentados na sexta-feira 
na divulgação do balanço. 
Analistas, em média, estima-
vam lucro de cerca de R$ 52 
milhões, segundo dados da 
Refinitiv.

A produtora de aço atri-
buiu o resultado ao aumen-
to nas vendas de minério de 
ferro. Apesar de ter apresen-
tado resultados melhores, as 
ações da companhia estavam 
entre as maiores quedas do 
Ibovespa na sexta-feira. Às 
12h47, a ação da companhia 

tinha queda de 4,6%.
A Usiminas teve queda 

de 2% nas vendas de aço nas 
comparações trimestral e anu-
al e a margem Ebitda ajustada 
da operação caiu de 25,1% re-
portados no quarto trimestre 
de 2018 para 6% nos três últi-
mos meses do ano passado. A 
Usiminas é uma das maiores 
produtoras de aços planos no 
Brasil, com operações em di-
versos segmentos da cadeia 
de valor, como mineração e 
logística, bens de capital, cen-
tros de serviços e distribuição 
e soluções customizadas.

Na teleconferência com 
analistas, os executivos da 
siderúrgica não citaram va-
lores de reajustes já acerta-
dos no preço do aço vendi-
do à indústria automotiva e 
tampouco fizeram projeções 
sobre o valor da liga no mer-
cado interno nos próximos 
meses.

Conforme a Reuters, a 
empresa reajustou preços de 
aço para cima junto a mon-
tadoras norte-americanas e 
europeias que operam no 
país, e está negociando com 
o restante do setor aumentos 
no mesmo patamar, disse o 

vice-presidente comercial 
da Usiminas, Miguel Homes 
Camejo, citando mudanças 
recentes na política de di-
vulgação da empresa como 
motivo para não mencionar 
valores.

“Os indicadores interna-
cionais de preços mostram 
tendência positiva nos últi-
mos dois, três meses, mas 
com o coronavírus essa ten-
dência ficou um pouco me-
nor, mas ainda está acima do 
final do ano passado”, obser-
vou Camejo.

Projeções

Sobre projeções para este 
ano, o presidente da compa-
nhia, Sergio Leite, disse que 
há sinais de melhora no mer-
cado imobiliário e no setor 
automotivo indicando cres-
cimento de vendas. 

Em relação ao plano de 
uma nova linha de galvani-
zação na usina de Ipatinga 
(MG), Leite afirmou que 
ainda não tem previsão.

A companhia informou 
que estima para 2020 in-
vestimento de R$ 1 bilhão, 
alta de cerca de 45% sobre 

o aplicado em 2019 e mais 
que o dobro em relação aos 
R$ 463 milhões de 2018, em 
meio aos preparativos para 
reforma geral de alto forno 
em Ipatinga (MG) e sinais de 
retomada da economia.

O desempenho operacio-
nal medido pelo lucro antes 
de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda) 
no trimestre subiu 22% sem 
ajustes, para R$ 447 mi-
lhões. Os analistas previram 
desempenho de R$ 387 mi-
lhões. Com ajustes, a linha 
marcou queda de 44% ante 
o quarto trimestre de 2018, a 
R$ 468 milhões.

Minério de ferro

As vendas de minério de 
ferro subiram 65% sobre o 
quarto trimestre de 2018 e 
subiram 2% ante trimestre 
anterior, para 2,5 milhões 
de toneladas. A margem 
ajustada no segmento foi de 
36,4%, ante 12% na com-
paração anual. A companhia 
teve resultado financeiro po-
sitivo de R$ 154,4 milhões, 
abaixo dos R$ 637,8 milhões 
de um ano antes..

Receita do Alibaba aumenta 38% no terceiro trimestre fiscal
O gigante do comércio 

eletrônico da China, Ali-
baba Group, registrou um 
crescimento de 38% na re-
ceita anual, para 161,4 bi-
lhões de iuanes (US$ 23,12 
bilhões) no trimestre fiscal 
encerrado em 30 de dezem-
bro de 2019. O lucro líqui-
do da empresa atribuível 
aos acionistas foi de 52,31 
bilhões de iuanes, saltando 
58,3% ante o mesmo perío-
do do ano passado.

O aumento nos lucros 

deveu-se principalmente aos 
fortes desempenhos no vare-
jo virtual e na computação 
em nuvem, informou a em-
presa. No terceiro trimestre 
fiscal, o Alibaba Group Hol-
ding foi listado na Bolsa de 
Valores de Hong Kong, tor-
nando-se a primeira empresa 
chinesa de Internet listada 
tanto em Nova Iorque como 
em Hong Kong.

Os consumidores ativos 
anuais do Alibaba nos mer-
cados de varejo chineses 

atingiram 711 milhões. Os 
usuários ativos móveis men-
sais nos mercados varejis-
tas chineses atingiram 824 
milhões em dezembro, um 
aumento de 39 milhões em 
relação ao final de setem-
bro de 2019, com 60% dos 
novos consumidores anuais 
provenientes de regiões me-
nos desenvolvidas.

“Continuaremos nos de-
dicando a investir em infra-
estrutura e serviços digitais, 
apoiando nossos clientes e 

parceiros através do Alibaba 
Digital Economy, especial-
mente em tempos difíceis”, 
disse Maggie Wu, diretora 
financeira do Alibaba Group.

Daniel Zhang, presiden-
te e CEO do Alibaba Group 
disse que o Alibaba também 
mobilizará sua força no co-
mércio e na tecnologia para 
apoiar a luta contra o novo 
coronavírus e reduzir o im-
pacto do surto nas pequenas 
e médias empresas, reduzin-
do seus custos. 

BTG aposta no cliente e investimentos em inovação
No seu programa de ex-

pansão no segmento de va-
rejo, o BTG Pactual pedirá 
neste ano uma licença ban-
cária na Colômbia, segundo 
informou a jornalistas nesta 
sexta-feira seu presidente-
executivo, Roberto Sallouti, 
acrescentando que este ano o 
banco priorizará as áreas de 
atendimento ao cliente e em 
investimentos consistentes 
em inovação. O BTG já tem 
uma corretora na Colômbia e 
pretende expandir suas ativi-

dades no país e também no 
Chile, onde o banco está ob-
tendo bons resultados, acres-
centou Sallouti.

João Dantas, diretor fi-
nanceiro do BTG, disse que 
a plataforma do BTG Digital 
terá novos produtos e servi-
ços implementados. “Vamos 
aumentar a penetração no va-
rejo”. A expansão do negó-
cio de varejo tem se refletido 
nos números do BTG Pactu-
al. O banco apresentou mais 
um trimestre de forte alta 

de suas atividades ligadas a 
esse público, como gestão 
de fundos. Segundo Dantas, 
a plataforma do BTG Digital 
terá novos produtos e servi-
ços implementados.

O lucro líquido ajustado 
do BTG Pactual (BPAC11) 
no quarto trimestre de 2019 
cresceu 42% ante o mesmo 
intervalo de 2018, de acordo 
com os dados operacionais 
divulgados pelo banco nes-
ta sexta-feira (14). O valor 
subiu para R$ 1 bilhão. No 

ano, a instituição lucro lí-
quido ajustado de R$ 3,8 
bilhões, alta de 39,8% em 
comparação com o ano an-
terior, quando o valor regis-
trou R$ 2,7 bilhões.

As receitas totais alcan-
çaram R$ 2,4 bilhões no tri-
mestre, tendo a maioria das 
unidades de negócios – In-
vestment Banking, Corpora-
te Lending, Sales & Trading, 
Asset Management e Wealth 
Management – contribuído 
para o crescimento.

Alerta: liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio 
O Banco Central do Brasil 

decretou a liquidação extraju-
dicial da Uniletra Corretora de 
Câmbio Títulos e Valores Mo-
biliários S/A., na quinta-feira 
(13). Segundo a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
os investidores dispõem do 
Mecanismo de Ressarcimento 
de Prejuízos (MRP), ao qual 
podem solicitar ressarcimen-
to de prejuízos decorrentes da 
atuação dos administradores, 
empregados e prepostos das 
corretoras, em relação à in-
termediação de negócios rea-

lizados em bolsa de valores e 
aos serviços de compensação 
e custódia. 

O ressarcimento dos preju-
ízos pelo MRP é limitado ao 
valor de R$ 120 mil por ocor-
rência. As reclamações de-
vem ser apresentadas à BSM 
- BM&FBovespa Supervisão 
de Mercado em até 18 meses 
após a data do fato que tenha 
gerado o prejuízo. Especifica-
mente com relação aos casos de 
liquidação extrajudicial, o MRP 
cobre os saldos existentes em 
conta corrente no dia da liquida-

ção desde que sua origem seja 
de operações de bolsa.

A CVM disse que poderá 
emitir novos comunicados ao 
mercado com informações 
e orientações adicionais a 
respeito dessa liquidação ex-
trajudicial. A CVM também 
informou que os clientes que 
possuem valores mobiliários 
custodiados na Uniletra CC-
TVM podem solicitar a trans-
ferência dos ativos para outro 
custodiante, mediante pedido 
dirigido ao liquidante indi-
cado pelo BC, o Sr. Eduardo 

Felix Bianchini, por meio dos 
seguintes contatos: telefone 
(11) 3003-3344 ou e-mail: li-
quidacao@uniletra.com.br.

A CVM e o Banco Central 
vêm acompanhando a evolução 
do caso para fins de adoção de 
eventuais medidas no âmbito 
de suas competências legais. 
O Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC) da CVM 
pode ser acessado para recla-
mações, consultas e denúncias, 
bem como em caso de dúvidas 
(http://www.cvm.gov.br/menu/
atendimento/sac.html).
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EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no dia 05 de março de 2020, às 
09h00min, auditório no subsolo do Edifício Vision 
Offices, na Avenida Abelardo Bueno, 3.500 - Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ. Realizará leilão SEOP04-20 na forma 
presencial e on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, 
a qualquer título e não reclamados por seus proprietários, 
classificados como veículos recuperáveis, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme art. 
328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já foram 
notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVALHO 
JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado na 
JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada 
através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL 
DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE/RJ.

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Extinção 
de Condomínio proposta por ISABEL LOBATO PEREIRA e 
FERNANDO MARCIO LOBATO DE OLIVEIRA contra ESPÓLIO 
DE JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS e ESPÓLIO DE MARIO 
OLIVEIRA MARTINS (Processo nº 0019265-09.2007.8.19.0205), 
na forma abaixo: A Dra. ERICA BATISTA DE CASTRO, Juíza 
de Direito da Quarta Vara Cível da Regional de Campo Grande, 
FAZ SABER aos que presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE JOSÉ 
DE OLIVEIRA MARTINS, representado por seu inventariante José 
Alberto Martins, e ESPÓLIO DE MARIO OLIVEIRA MARTINS, 
representado por sua inventariante Eunice de Moraes Martins, 
de que no dia 04.03.2020, às 11:30 horas, no Átrio do Forum 
da Regional de Campo Grande, à Rua Carlos da Silva Costa, nº 
141 – Campo Grande/RJ., pela Leiloeira Pública ANDRÉA ROSA 
COSTA, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 09.03.2020, no mesmo horário e local, a 
quem mais der acima de 50% da avaliação (Art.886, V c/c Art.889, 
I do CPC), o imóvel situado na Estrada do Lameirão, lote 3D c/ 
suas benfeitorias casas 260 frente, 260 fundos e 01 fundos 
– Santíssimo/RJ., penhorado e avaliado no supra mencionados 
autos, pelo valor atualizado de R$ 614.061,95. De acordo com o 4º 
Ofício de Registro Geral de Imóveis (Mat. 57.677), o ref. imóvel está 
registrado em nome de Mario de Oliveira Martins, José de Oliveira 
Martins e Fernando Martins de Oliveira. Consta às fls.84/87, 
Escritura de Doação de Fernando Martins de Oliveira para Isabel 
Lobato Pereira e Fernando Marcio Lobato de Oliveira. De acordo 
com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o ref. imóvel não 
apresenta débitos de IPTU até o exercício de 2020. E conforme 
a certidão de Taxa de Incêndio o imóvel apresenta débitos nos 
exercícios de 2014 à 2019, que perfaz o valor aproximado de R$ 
446,30 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), 
mais os acréscimos legais. Conforme determina o Art. 908 § 1º 
do CPC, os créditos que recaem sobre o bem sub-rogando-se 
sobre o respectivo preço, bem como de débitos de IPTU e taxa de 
incêndio, de acordo o Art.130 do CTN. As certidões de que trata 
a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça 
serão lidas pela Sra. Leiloeira no ato do pregão e encontram-
se nos autos. Condições de leilão: À vista (Art.892 do CPC), e/
ou ainda de acordo com o Art.895, I, II, do CPC. 5% de comissão 
a Leiloeira, e custas de cartório de 1% até o máximo permitido 
por lei, que serão pagas pelo Sr. Arrematante. Para conhecimento 
foi expedido este Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio do 
Forum e nos autos acima. Ciente que este Juízo funciona na Rua 
Carlos da Silva Costa, nº 141 – Campo Grande/RJ. RJ., 14/02/2020. 
Eu, Lindenberg de Souza Gonçalves, chefe de serventia cível, Mat. 
01/30708, chefe de serventia cível, o fiz datilografar e subscrevo.
(as.) Dra. Erica Batista de Castro – Juiz de Direito.

JUIZO  DE  DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DO FORUM  
REGIONAL DE JACAREPAGUA.

Edital de 1º, 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, com o 
prazo de 05 dias extraído nos Autos do Inventário dos bens 
de DORACY DA ROSA GUSMÃO (CPF nº 875.735.987-34),
Processo nº 0006239-32.2016.8.19.0203, na forma abaixo:

A DOUTORA CRISTIANE CANTISANO MARTINS , JUÍZA 
DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA REGIONAL DE 
JACAREPAGUÁ, FAZ SABER  aos que o presente Edital, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
herdeiros, legatários e ocupantes do imóvel, que no dia  
04/03/2020, com início às 13:00 horas no Átrio do Fórum, Rua 
Professora Francisca Piragibe, nº 80, no térreo, hall social dos 
elevadores, Taquara / RJ., pela leiloeira pública NORMA MARIA 
MACHADO, estabelecida Av. Erasmo Braga, 227 Gr. 704 - Centro / 
RJ., tel. (21)2533-7978, e-mail: normamachado@uol.com.br, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima do valor da avaliação, 
ficando desde já designado o dia  17/03/2020, no mesmo 
horário e local, caso não haja licitantes, esclarecido, contudo, 
que nessa segunda oportunidade a venda será a quem mais der, 
com lance mínimo  do valor da avaliação, estando os  herdeiros 
e legatários devidamente intimados e cientes da alienação, 
conforme fls. 368/389. O  IMÓVEL – constituída pelo Prédio 
à Rua Florianópolis nº 1.536, na Freguesia de Jacarepaguá/
RJ,  e respectivo terreno designado por lote 2 do PAL 22277,  
foreiro a Emília Joanna da Fonseca Marques, que mede em 
sua totalidade 14,00m de frente, inclusive 4,00m de uma faixa 
localizada a sua esquerda, destinada  à servidão de passagem 
para o lote 4 do PAL 21825, 8,00m de fundos, onde confronta 
com o lote 1 de Vila do PAL 21825, 25,15m à direita em divisa 
com Lote 1 do PAL 21825, 31,15m à esquerda em 3 medições 
a partir da linha de frente de 16,50m em divisa com o Lote 
3 do mesmo PAL, mais 6,00m e mais 8,65m, a 2ª das quais 
estreitando o terreno, confrontando nos últimos segmentos 
com o lote 4 de vila, sendo os confrontantes dos vendedores 
ou sucessores., Registrado matrícula de nº 355046 do 9º Ofício 
do Registro Geral de Imóveis. Constam prenotados no R-1 a 
construção e R-2 a Escritura de Inventário e Adjudicação em 
favor de DORACY DA ROSA GUSMÃO, do 24º Ofício de Notas. 
Inscrição Imobiliária no. 0.240.302-0, CL-02275-6(IPTU), 
consta débitos existentes no valor de R$4.691,13, exercícios 
2016/2019 e R$ 311,40 , débitos do Funesbom, Corpo de 
Bombeiros do RJ, referente 2017 e 2018. O Terreno, está 
descrito, caracterizado e confrontado conforme consta na certidão 
digitalizada do 9º Ofício do RGI, matrícula já mencionada acima e 
que passa a fazer parte integrante nos autos.  Auto de Avaliação 
de fls. 197/198 em 22/04/2017. A residência conta com piscina, 
área de terra com churrasqueira, chuveiro, área de serviço, com 
espaço para quarto de empregada, despensa.  A referida casa, 
de 143m2, localizada em uma área com terreno de 344 m2, 
conforme cópia do espelho do IPTU. Registrada no 9º. Ofício do 
RGI, Mat.355046. Ato contínuo, avalio o imóvel em R$420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais), local nas proximidades escolas, 
supermercados, restaurantes, comércio em geral, bancos e farto 
transporte.  Prédio duplex com recuo, jardim, garagem lateral 
coberta para 2 carros. Divide-se 2 salas, saleta, 2 quartos, 2 
banheiros sociais, cozinha, copa aberta voltada para a piscina e 
jardins, dependências e pequena oficina. Casa bem construída em 
1982, no estado original bem conservada e VAZIA,  informações 
do administrador. Conforme prevê o Art. 887, parágrafos 1º e 2º 
do CPC, a integra do Edital encontra-se disponibilizada no site 
de leilões: www.machadoleiloes.com.br. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados foi expedido o presente Edital 
que será publicado e afixado no Átrio do Fórum na forma da Lei, 
ficando todos os herdeiros, legatários detentores do foro, desde 
já intimados da hasta pública, suprindo exigência contida no Art. 
889, parágrafo único, CPC. Ciente aos interessados de que a 
arrematação far-se-á com dinheiro à vista, conforme Art. 892 do 
CPC, mais 5% da comissão a leiloeira, tudo calculado sobre o 
valor da arrematação, adjudicação ou remição e custas de cartório 
de 1% até o máximo permitido. Devendo quem se interessar pela 
venda anunciada pelo presente edital, comparecer nos dias, hora 
e local acima designados, para formalizar o seu lanço. Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos vinte sete dias do mês 
de janeiro do ano de dois mil e vinte.  Eu,  Alexandre Lorenzoni 
de Andrade, Mat 01-25927  Chefe de Serventia Judicial, mandei 
digitar e o subscrevo. (as.), CRISTIANE CANTISANO MARTINS, 
Juíza de Direito.

AOS ASSOCIADOS DO SICOOB CREDICOR/RJ
COMUNICADO DE ELEIÇÃO 

PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Securitários, dos Corretores de Seguros e de Capita-
lização do Rio de Janeiro Ltda - SICOOB CREDICOR/RJ, Sr. José Wan-
derley Cavalheiro, em cumprimento ao Regulamento do Processo Elei-
toral, vem comunicar que na próxima AGO - Assembleia Geral Ordinária 
que será realizada no dia 08/04/2020, haverá eleição para o Conselho de 
Administração, cujo prazo, local e horário para inscrições dos candidatos 
informamos: Data do início das inscrições 17/02/2020. Local de entrega 
das inscrições Sede do SICOOB CREDICOR/RJ - Rua do Rosário, 99 - 5º 
andar - Centro - Rio de Janeiro RJ. Horário de entrega das inscrições dias 
úteis das 10:00hs às 16:00hs. Responsável pela recepção das inscrições. 
Gerente de Negócio - Sr. Jorge Barros. Data do término das inscrições 
09/03/2020. Informa ainda, que somente serão aceitas as inscrições que 
estiverem em conformidade com o Regulamento do Processo Eleitoral que 
se encontra a disposição dos interessados na Gerência com o Sr. Jorge 
Barros. COMISSÃO ELEITORAL ORIGINÁRIA: Ailton Luiz da Silva, Flávio 
Ricardo de Bem e Jorge Luiz Siqueira de Barros. COMISSÃO ELEITORAL 
RECURSAL: José Wanderley Cavalheiro, Mauro Baccherine dos Santos e 
Jane Porto O. S. C. Monteiro. Rio de Janeiro RJ, 17 de fevereiro de 2020.

SICOOB CREDICOR/RJ
Presidente do Conselho de Administração

BIOPAR - BIONDO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF 29.672.177/0001 -16 - NIRE: 33200202437

Ata de Reunião dos Sócios. Data/Hora e Local - Aos dois dias do mês de janeiro 
do ano de dois mil e vinte, às dez e trinta horas, na sede da sociedade, na Avenida 
das Palmeiras, 150, Jardim Primavera, Duque de Caxias — RJ — CEP: 25.215-
245; Presença - Sócios representando a totalidade do Capital Social; Composição 
da Mesa - Jorge Nazareno Biondo, presidente e Rodrigo Biondo, secretário; 
Publicações — Foi dispensada a formalidade de convocação, pois todos os sócios 
estavam presentes e cientes do local, data, hora e ordem do dia, nos termos art 
1.072, § 2o, CC/2002; Ordem do Dia — Deliberar pela redução do capital social de 
R$10.000.000,00 ( dez milhões de reais), mediante o cancelamento de 10.000.000 
(dez milhões) quotas, no valor unitário de R$1,00 (um real) cada uma, por ser 
considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade; Deliberação — Os sócios 
aprovam reduzir o capital social de R$45.000.000,00 ( quarenta cinco milhões de reais) 
para R$35.000.000,00 ( trinta cinco milhões de reais), mediante o cancelamento de 
10.000.000 (dez milhões) quotas, no valor unitário de R$1,00 (um real) cada uma, de 
propriedade do sócio Jorge Nazareno Biondo ( acima qualificado) que será pago 
com recursos e bens imobilizados, sendo: R$790.794,24 (setecentos e noventa 
mil, setecentos e noventa quatro reais e vinte quatro centavos) em moeda corrente 
do país e R$9.209.205,74 (nove milhões, duzentos e nove mil, duzentos e cinco 
reais e setenta quatro centavos) em bens pertencentes ao imobilizado da empresa, 
discriminados no Anexo 01, dando total e irrestrita quitação sobre o valor da redução 
de capital. Os demais sócios Sabrina Biondo Borzone, Rodrigo Biondo e Larissa 
Azevedo Biondo (acima qualificados), concordam com a redução do capital e 
transferência dos recursos e bens imobilizados. Com a redução do capital o artigo 5o

do contrato social a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5o - O Capital Social é de 
R$35,000.000,00 (trinta cinco milhões de reais) totalmente subscrito e integra lidado, 
representado por 35.000.000 (trinta cinco milhões) de quotas no valor nominal de 
R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios Quotas Capital (R$)
Jorge Nazareno Biondo 20.000.000 20.000.000,00
Sabrina Biondo Borzone 5.000.000 5.000.000,00
Rodrigo Biondo 5.000.000 5.000.000,00
Larissa Azevedo Biondo 5.000.000 5.000.000,00
Totais 35.000.000 35.000.000,00
Parágrafo Único - A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. Encerramento e Aprovação da Ata. O Sr. Presidente conferiu a palavra 
a quem dela desejasse fazer uso e em não havendo qualquer manifestação 
neste sentido deu por encerrados os trabalhos, após tê-los suspenso pelo tempo 
necessário à lavratura da ata, que depois de lida e aprovada pelos sócios presentes, 
vai assinada pelo Presidente da Assembléia. Duque de Caxias, RJ, 02 de janeiro 
de 2020. Assinaram o Livro de Presença: Jorge Nazareno Biondo, Rodrigo Biondo, 
Sabrina Biondo Borzone e Larissa Azevedo Biondo. Eu, Rodrigo Biondo, secretário 
designado, lavrei esta ata no livro próprio.

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os 
Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 18 de março de 2020, às 9h, na sede da Companhia, situada 
na Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iii) eleger os administradores. Comunicamos que se encontram 
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.  
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

Direitos de exploração e 
produção de petróleo e gás 
podem atrair R$ 400 bilhões

Itaipu atingiu o maior volume
de produção no mundo 

Oferta 
permanente 
será o futuro dos 
leilões no país

A Agência do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) realizou na sexta-feira  
a cerimônia de assinatura dos 
contratos de concessão dos di-
reitos de exploração e produ-
ção de petróleo e gás natural 
adquiridos na 16ª Rodada e 
do 1º Ciclo da Oferta Perma-
nente, em 2019. Presente, o 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, lembrou 
que um dos blocos arremata-
dos na 16ª rodada chegou a 
render R$ 4 bilhões em bônus 
de assinatura. Para o ministro, 
a oferta permanente será o fu-
turo dos leilões no país.

Além da Petrobras, assi-
naram com a ANP grandes 
empresas de petróleo dos Es-
tados Unidos, Europa e Ásia. 
A lista reúne as norte-ameri-
canas Exxon e Chevron, as 
europeias Total, Shell, BP, 
Wintershall e Repsol, e as 
asiáticas QPI e Petrobras. “A 
médio e longo prazos, os lei-
lões serão na oferta perma-
nente”, disse o ministro, que 
prevê a atração de R$ 400 
bilhões em investimentos 
com a assinatura de todos os 
contratos dos leilões realiza-
dos no ano passado.

Pela 16ª Rodada, foram as-
sinados contratos de conces-
são de 12 blocos dos 36 ofere-
cidos nas bacias de Campos e 
Santos. Dez empresas forma-
ram os consórcios vencedores 
ou arremataram sozinhas os 

blocos, gerando uma arreca-
dação de bônus de assinatu-
ra de R$ 8,9 bilhões. Com o 
início das atividades explora-
tórias, as empresas devem in-
vestir R$ 1,6 bilhão na busca 
por petróleo e gás natural em 
quantidades economicamente 
viáveis.

Pela oferta permanente, 
11 empresas assinaram 22 
contratos de concessão, de 
um total de 45 já acertados. 
Os demais contratos serão 
assinados até 10 de maio. O 
leilão arrecadou R$ 22,4 mi-
lhões em bônus de assinatura 
e prevê um investimento mí-
nimo de R$ 320 milhões por 
parte das empresas.

Greve dos petroleiros

Os executivos da ANP 
também tiveram que respon-
der perguntas sobre a greve 
dos petroleiros iniciada em 
1º de fevereiro.  A greve já 
provoca muitos questiona-
mentos sobre a real capaci-
dade da Petrobras de manter 
a produção. O diretor-geral 
da ANP, Décio Oddone, dis-
se que a greve não produziu 
impacto sobre a produção 
de petróleo e derivados da 
Petrobras. Mas Oddone ma-
nifestou preocupação com 
a continuidade da operação 
com equipes de contingência 
nas unidades da empresa.

Apesar do tom positivo de 
Oddone, a agência reguladora 
enviou ofício ao Tribunal Su-
perior do Trabalho para mani-
festar a preocupação, e sua pro-
curadoria estuda entrar como 
parte interessada nos processos 
que envolvem a greve, reportou 
a agência Brasil.

“A Petrobras está tra-
balhando com equipes de 

contingência. Por isso, nos 
manifestamos com a preo-
cupação de que, se essa si-
tuação perdurar por muito 
tempo, pode ter um impac-
to”, afirmou, evitando espe-
cificar o tempo de duração 
que poderia ser preocupan-
te. “São equipes menores, 
não são as equipes que estão 
normalmente na plataforma. 
São equipes adicionais. Não 
é uma situação normal.”

Os petroleiros protestam 
contra descumprimentos do 
acordo coletivo de trabalho e 
contra possíveis demissões na 
Fábrica de Fertilizantes Nitro-
genados do Paraná, que pode 
ser fechada pela Petrobras. A 
Federação Única dos Petrolei-
ros calcula que mil trabalha-
dores serão demitidos.

Uma decisão do TST, 
confirmada pelo presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, ministro Dias Toffoli, 
determinou que 90% dos 
trabalhadores continuem 
trabalhando durante a greve, 
mas a estatal afirma que esse 
percentual não está sendo 
cumprido.

Coronavírus

O diretor-geral da ANP 
participou na sexta-feira de 
um evento na sede da agên-
cia de assinatura de novos 
contratos de concessão de 
blocos para a exploração e 
produção de petróleo. Em 
entrevista, ressaltou que não 
chegou à agência nenhu-
ma queixa de empresários 
brasileiros sobre possíveis 
impactos da epidemia de 
coronavírus na China, que 
é o principal comprador de 
petróleo e derivados expor-
tados pelo Brasil.

Empresa se 
prepara para 
a atualização 
tecnológica  
da usina

Única no mundo com uma 
produção acumulada acima de 
2 bilhões de Megawatts-hora 
(MWh), a usina hidrelétrica 
de Itaipu, em Foz do Iguaçu, 
registrou nesta na sexta-feira 
2,7 bilhões de MWh produ-
zidos desde 1984, ano de sua 
inauguração.

Com isso, a binacional 
estabelece uma dianteira de 
mais de 1 bilhão de MWh 
sobre a segunda colocada, 
a usina de Guri (Venezue-
la), que gerou 1,6 bilhão de 
MWh. Em terceira posição 
está a chinesa Três Gargan-
tas e em quarta a norte-ame-
ricana Grand Coulee, com 
1,3 bilhão e 1,1 bilhão de 
MWh, respectivamente. Os 
dados foram divulgados no 
portal de notícias da usina.

“O que significa essa quan-
tidade de energia nos surpre-
ende. Mas o principal é saber 
que isso é um potencial que 
está à disposição do Brasil e 
do Paraguai e ainda tem muito 
a contribuir para o bem-estar e 
o desenvolvimento de nossos 
povos”, afirmou o diretor-ge-
ral brasileiro, general Joaquim 
Silva e Luna.

O diretor-geral paraguaio, 
Ernst Ferdinand Bergen Sch-
midt, destacou a contribuição 
individual de cada trabalha-
dor, desde o início da constru-
ção da barragem à atualidade, 
para constituir uma organiza-
ção como Itaipu, “número um 
em produção acumulada, em 
produção anual, em eficiência 

e em áreas protegidas”. “E, 
olhando para os desafios do 
futuro, queremos também nos 
tornar número um em transpa-
rência e gestão em um merca-
do cada vez mais competitivo 
e exigente”, completou.

De acordo com texto di-
vulgado pela usina, com 
elevados índices de produ-
tividade e disponibilidade 
das unidades geradoras (ín-
dices que também atingiram 
recordes no ano passado), a 
produção de energia na Itai-
pu não pode parar (em mé-
dia, a empresa acrescenta 
100 milhões de MWh à sua 
produção acumulada a cada 
14 meses). Assim, os 2,7 bi-
lhões de MWh já começam 
a “ficar no retrovisor” e a 
empresa foca no processo de 
atualização tecnológica da 
usina, para seguir produzin-
do com máxima eficiência.

Unidades geradoras

Ao todo, serão necessá-
rios cerca de 14 anos para 
a atualização das unidades 
geradoras, com um investi-
mento de US$ 650 milhões.
Lançado em dezembro do 
ano passado, o processo li-
citatório deverá selecionar 
o consórcio vencedor no se-

gundo semestre deste ano. 
O diretor técnico executivo, 
Celso Villar Torino, desta-
cou que a indisponibilidade 
forçada (paradas de máqui-
nas não programadas) é mui-
to próxima de zero na Itaipu.

“Mas as máquinas têm uma 
vida útil. Podemos perder em 
eficiência, caso não façamos 
esse investimento”, comen-
tou Torino. “E o processo 
levará 14 anos porque não 
queremos que haja impacto 
no fornecimento de energia 
para as sociedades brasileira 
e paraguaia. É como trocar os 
equipamentos de um avião em 
pleno voo”, completou.

O processo de atualização 
servirá, ainda, para fomentar 
novos negócios no Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI). “Es-
tamos focando na sustentabi-
lidade do PTI e consideramos 
que o processo de atualização 
tecnológica da usina será uma 
excelente oportunidade para 
atrair empresas de base tecno-
lógica para esse ecossistema 
que temos no parque, que já 
inclui laboratórios e centros 
de excelência, como nas áre-
as de segurança de barragens 
e sistemas elétricos”, afirmou 
o diretor-superintendente do 
PTI, general Eduardo Casta-
nheira Garrido Alves.

Única no mundo com uma produção acumulada acima de 
2 bilhões de megawatts-hora (MWh)




