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Caminhoneiros apoiam
a greve de petroleiros
TST considera 
movimento ilegal e 
autoriza demissão dos 
grevistas

A Associação Nacional dos 
Transportadores Autônomos do 
Brasil (ANTB) declarou apoio à 
greve dos petroleiros, iniciada em 
1º de fevereiro, contra as demissões 
na Fábrica de Fertilizantes Nitro-
genados (Fafen), de Araucária, no 
Paraná.

Os caminhoneiros autônomos da 
Baixada Santista, em São Paulo, re-
alizaram manifestação no Porto de 
Santos nesta segunda-feira. O ato 
prejudicou o movimento de embar-
que de granéis minerais. A catego-
ria lançou uma campanha para con-
tra a política de reajustes de preços 
dos combustíveis de acordo com a 
variação internacional do barril de 
petróleo e a flutuação cambial.

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rodoviários Autô-
nomos (Sindicam), Alex Viviani, 
afirmou que a pauta de reivindica-
ções inclui também piso mínimo de 

frete e perda de trabalho no Porto. 
Alex Viviani foi detido pela Polícia 
Federal pela manhã, mas liberado à 
tarde.

O ministro Ives Gandra Mar-
tins Filho, do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), declarou nesta se-
gunda-feira a ilegalidade da greve 
dos petroleiros, que já dura 17 dias. 
Gandra disse que a paralisação tem 
“motivação política e desrespeita 
ostensivamente a lei de greve e as 
ordens judiciais de atendimento às 

necessidades inadiáveis da popula-
ção em seus percentuais mínimos 
de manutenção de trabalhadores 
em atividade”. O magistrado au-
torizou a Petrobras a adotar as me-
didas administrativas cabíveis aos 
funcionários que não retornarem ao 
trabalho, o que pode incluir a de-
missão.

Nesta terça-feira, às 16h, os pe-
troleiros realizam o Grande Ato 
Unificado no Edifício-Sede da 
Petrobras, no Rio de Janeiro. “Em 

diversos lugares do mundo se 
guerreia pelo petróleo. Aqui se dá 
de graça, para que os grandes oli-
gopólios se beneficiem. Tiram das 
nossas refinarias a sua capacidade, 
deixam a companhia ociosa para 
garantir o lucro das empresas es-
trangeiras. Essa luta não é só dos 
caminhoneiros, não é só dos petro-
leiros. É de toda a sociedade”, afir-
mou o presidente do Sindtac-Ijuí, 
Carlos Alberto Dahmer, ao Jornal
Brasil Atual.

MRV possibilita compra e 
rendimento com imóvel

Combate ao 
trabalho escravo 
cai ao menor 
nível na década

Entre janeiro de 2010 e junho 
2019, 739 estrangeiros que traba-
lhavam no território nacional em 
condições análogas à escravidão 
foram resgatados. Em seus pri-
meiros seis meses na Presidência 
da República, Jair Bolsonaro fez 
apenas dez resgates, uma média de 
1,66 por mês, a pior entre os presi-
dentes da última década. Os dados 
são do Ministério da Economia, le-
vantados pelo site Brasil de Fato.

O mesmo levantamento mostra 
que o governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva (2010) resgatou 43 estran-
geiros em situação análoga à escra-
vidão, média de 3,58 por mês; Dil-
ma Rousseff (2011-maio de 2016), 
outros 605, média de 9,30 por mês; 
e Michel Temer (maio de 2016-
2018), 81, média de 4,26 por mês.

Os números em operações para 
resgate de trabalhadores em condi-
ções análogas à escravidão atingi-
ram o ápice no Brasil em 2013, com 
299 operações que resultaram no 
resgate de 273 estrangeiros. A partir 
de então as operações diminuíram 
gradativamente, assim como o nú-
mero de pessoas resgatadas. 

Em 2016, foram 115 ações de 
fiscalização. A redução se acentuou 
no primeiro ano do governo de Mi-
chel Temer (MDB), em 2017, quan-
do o número de operações realiza-
das chegou a 88. No ano seguinte, o 
número caiu pela metade, com ape-
nas 44 operações e se manteve nes-
se patamar durante o primeiro ano 
do governo de Jair Bolsonaro, com 
45 operações realizadas em 2019.

Com investimento de R$ 235 
milhões em 2019, a construtora 
mineira MRV Engenharia e Partici-
pações se tornou, nos últimos anos, 
uma plataforma de soluções habita-
cionais, ultrapassando a R$ 1,4 bi-
lhão o faturamento acumulado nos 
últimos 10 anos. O modelo de ne-
gócio envolve o processo de cons-
trução da MRV e depois a locação e 
a administração, que ficam a cargo 
da startup Luggo, empresa contro-
lada pela MRV e voltada para loca-
ção e gestão de ativos residenciais. 
Este procedimento cria uma manei-
ra de investir em imóveis de forma 
indireta e descomplicada.

Em entrevista exclusiva ao MM, 
Eduardo Alves de Araújo Rodri-
gues, gestor de vendas da MRV, 

conta que uma das metas é a cons-
trução de mais imóveis residenciais 
para alugar. Hoje, um em cada 200 
brasileiros vive em uma casa ou 
apartamento construído pela MRV. 
A meta da companhia, em curto 
prazo, é que esse número passe de 
um em cada 100 brasileiros.

Em janeiro, a MRV iniciou na 
B3 as negociações do Luggo. O 
valor inicial da cota na abertura do 
pregão foi de R$ 100. Foi o come-
ço das vendas das cotas do primei-
ro fundo imobiliário residencial do 
Brasil. Em meados de dezembro, o 
fundo obteve captação máxima, to-
talizando R$ 90 milhões.

A MRV atua em 158 cidades em 
21 estados.
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Desigualdade de renda alcança 
nível mais alto da década

Governadores 
cobram postura 
democrática de 
Bolsonaro

Um grupo de 20 dos 27 governa-
dores, de 11 partidos, publicou uma 
carta, nesta segunda-feira, em que 
responde ao presidente Jair Bolso-
naro por ultrapassar os “limites ins-
titucionais” e pede diálogo com o 
Governo Federal em torno de pau-
tas de interesse da sociedade.

O documento do Fórum Nacio-
nal de Governadores critica a con-
duta de Bolsonaro por hostilizar o 
governador da Bahia, Rui Costa 
(PT), e por tentar impor uma polí-
tica tributária sem respeitar o pacto 
federativo.

“Recentes declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro confrontando 
governadores, ora envolvendo a ne-
cessidade de reforma tributária, sem 
expressamente abordar o tema, mas 
apenas desafiando governadores a 
reduzir impostos vitais para a sobre-
vivência dos estados, ora se anteci-
pando a investigações policiais para 
atribuir fatos graves à conduta das 
polícias e seus governadores, não 
contribuem para a evolução da de-
mocracia no Brasil”, diz o texto.

Os governadores repudiam tam-
bém as declarações de Jair Bolsona-
ro feitas no último final de semana 
sobre a morte do ex-capitão do Bope 
do Rio de Janeiro Adriano da Nóbre-
ga, acusando o governador da Bahia, 
Rui Costa, e seu partido, o PT, de te-
rem executado o miliciano.

A iniciativa da elaboração da car-
ta foi do governador Wilson Witzel 
(PSC), do Rio de Janeiro, e rapida-
mente encampada por João Doria 
PSDB, de São Paulo, dois ex-aliados 
e hoje adversários políticos de Bol-
sonaro. Em seguida, outros 18 go-
vernadores também se dispuseram 
a condenar os ataques do presidente. 

A desigualdade de renda do tra-
balho alcançou, em 2019, o nível 
mais alto da década. A desigualda-
de vem crescendo desde 2015; em 
2019 houve um avanço médio de 
0,17%, o menor deste período de 
altas, sugerindo tendência a esta-
bilidade. A renda per capita média 
cresce pelo terceiro ano, com alta 
de 1,6%, fazendo com que o bem-
estar social tenha crescido 1,32%, o 
melhor desempenho desde o início 
da recessão. Os dados são da Fun-
dação Getúlio Vargas.

O Índice de Gini, que mede a de-
sigualdade de renda em uma escala 
de 0 a 1 (quanto mais próximo de 
1 maior é a concentração de renda), 
teve a primeira queda no 4º trimes-
tre de 2019, interrompendo 18 tri-
mestres consecutivos de aumento 
na desigualdade. O Gini passou de 
0,62832 no 4º trimestre de 2018 para 
0,6276 no 4º trimestre deste ano.

“Estamos no ápice da concen-
tração pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua. 
Segundo a tendência dos últimos 
trimestres do ano, parece que pode 
começar a descida cíclica” segundo 
Marcelo Neri, diretor do FGV Social.

Entre 2014 e 2018, a renda dos 
5% mais pobres no Brasil caiu 39% 
e, como consequência, a extrema 
pobreza aumentou em 67%. Este 
aumento ocorreu em função de 
desajustes no Bolsa Família. Seja 
por conta de perdas reais no valor 
do benefício, que não foi corrigido 
pela inflação em 2015 e em 2017, 
como também devido à redução 
no número de beneficiários. É es-
timado que 900 mil pessoas foram 
desligadas do programa em 2019, 
acarretando no surgimento de uma 
fila média anual de 500 mil pesso-
as que deveriam estar sendo aten-
didas. Há estimativas que apontam 
que 1 milhão de pessoas estavam 
na fila para serem atendidas pelo 
programa em 2019, segundo o es-
tudo da FGV.

PF descobre ameaças a ministros 
do Supremo na internet

A Polícia Federal (PF) informou 
nesta segunda-feira que encontrou 
mensagens com ofensas e ameaças 
aos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) na internet. O con-
teúdo dos diálogos está mantido 
em sigilo e foi obtido por meio de 
monitoramento de rotina, realizado 
nas últimas semanas na Deepweb, 
sites com conteúdos ilegais e anô-
nimos da internet.

Segundo a PF, as mensagens 
tratam de ameaças genéricas e não 

apontam indícios do planejamento 
de qualquer tipo de atentado contra 
o STF. As investigações continuam 
para identificar as pessoas envolvi-
das no caso.

A PF também informou que as 
todas as informações obtidas foram 
enviadas ao ministro do Supremo 
Alexandre de Moraes, relator de 
um inquérito aberto pelo presidente 
da Corte, Dias Toffoli, no ano pas-
sado, para apurar ameaças aos mi-
nistros pela internet.
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Comentei anteriormente 
relatório do Banco Mundial 
que traz “recomendações” 
ao governo brasileiro so-
bre a anunciada reforma 
administrativa. É um crime 
encomendado. Está na cara 
que responde a um pedido 
do governo brasileiro para 
justifi car o enxugamento 
da administração na linha 
ideológica do Estado mí-
nimo proposto por Paulo 
Guedes e prepostos. Não 
faz análises qualitativas. 
Tudo se resume a números 
presumidos. Não há suges-
tão quanto à melhoria real 
do serviço público. Resu-
me tudo a quantidades sem 
fundamentação.

Tratei das linhas gerais 
do relatório. Gostaria de 
tratar de aspectos qualitati-
vos que ele esconde. Com-
parações de salários e de 
número de trabalhadores 
entre setor público e setor 

privado são falaciosas. O 
funcionário é um servidor 
público que trata de assun-
tos públicos a partir de uma 
especialização profi ssional 
específi ca. Como mediador 
entre o Estado e a socieda-
de, não pode discriminar o 
cidadão e não pode fazer de 
seu cargo um instrumento 
para ganhar dinheiro. Sua 
progressão na carreira deve 
seguir protocolos impesso-
ais.

O trabalhador no setor 
privado não enfrenta ne-
nhuma restrição a ganhar 
dinheiro, exceto os limites 
de sua capacidade. O ser-
vidor não pode administrar 
negócios próprios e deve 
contentar-se com o salário 
e aumentos programados 
desde o início do concurso. 
É claro que, num país com 
13 milhões de desemprega-
dos, quem passa num con-
curso público acaba sendo 

um privilegiado. Entretan-
to, a carreira está aberta a 
todo mundo. Tem acesso a 
ela quem tem as qualifi ca-
ções devidas, apuradas num 
processo concorrencial.

O importante é que o 
concurso público defi ne 
competências e separa o 
servidor público, num sis-
tema hierarquizado, do tra-
balhador no mercado priva-
do. Ele passa a ter salário 

e estabilidade. Mas é justa-
mente isso que lhe garante 
a condição de prestador de 
um serviço impessoal num 
regime democrático. Do 
contrário, por motivos par-
tidários, poderia ser pres-
sionado a tomar decisões 
a favor dos mandantes po-
líticos, correndo inclusive 
o risco de demissão caso 
não obedeça. Se houve isso 
no Brasil recente, não pode 
haver de novo.

O serviço público impes-
soal e hierarquizado é uma 
característica de todos os 
países politicamente civi-
lizados. É uma implicação 
da democracia. Max Weber, 
o pai da sociologia, observa 
que a alternativa a ela é o 
poder “carismático” ou dita-
torial, inaceitável num regi-
me democrático. Os Estados 
Unidos conheceram essa si-
tuação no século XIX, com 
as práticas do “spoils sys-

tem”, ou “sistema de butim”, 
pelo qual o partido vitorioso 
demitia todos os funcioná-
rios do governo anterior e 
preenchia os cargos com os 
seus próprios fi liados.

O sistema de butim co-
meçou a ser desmontado 
em 1881, quando um tra-
balhador frustrado com um 
pedido de emprego matou 
o presidente James Garfi eld 
numa estação ferroviária de 
Washington. Esse fato cho-
cante foi o ponto inicial de 
uma reforma administrativa 
promovida pelo Congresso 
norte-americano.

O que podemos perguntar 
agora é sobre a natureza da 
reforma administrativa pre-
tendida por Guedes/Bolso-
naro, com apoio do Banco 
Mundial. Será para melhorar 
o serviço público brasileiro, 
ou será para instituir no Bra-
sil do século XXI o sistema 
de butim dos Estados Unidos 

do século XIX?
Entendo que o setor pú-

blico brasileiro precisa de 
uma reforma. Acho, porém, 
que deveria focar o Judiciá-
rio em defesa dos interesses 
dos cidadãos. A experiência 
da Lava Jato nos tem mos-
trado que as prerrogativas do 
Ministério Público e do Judi-
ciário chegaram a limites in-
suportáveis, pondo em risco 
a própria economia.

Essas carreiras “intocá-
veis”, as mais bem remune-
radas da República, repelem 
qualquer tipo de controle. 
Daí a repulsa ao próprio 
controle interno estabeleci-
do na Lei contra o abuso de 
autoridade, contra a qual se 
insurgem como se fossem 
sindicalistas rebeldes e não 
autoridades sujeitas ao poder 
do Congresso.

  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Nos EUA do 
século XIX, 
presidente eleito 
demitia todos 
e contratava 
correligionários

Reforma administrativa: o sistema de butim pretendido pelo governo

Corte no orçamento da Receita agrava crises fi scal e na segurança
A Receita Federal do Bra-

sil (RFB) sofreu um corte de 
R$ 1 bilhão no orçamento 
de 2020. Recursos que vão 
comprometer atividades re-
alizadas nas 117 delegacias, 
30 alfândegas, 42 inspeto-
rias, 327 agências e 25 pos-
tos de atendimento. Unida-
des, inclusive, devem ser 
fechadas durante o ano pre-
judicando ainda mais o aten-
dimento aos contribuintes. 
É importante ressaltar que 
esse corte não tem relação 
com salário dos servidores, 
mas sim com o pagamento 
de despesas da instituição 
com a manutenção de siste-
mas, de instalações, de equi-
pamentos e de outros gastos 
essenciais ao funcionamento 
do órgão.

Para 2020, o orçamen-
to previsto da RFB é de R$ 
1,8 bilhão, R$ 1 bilhão infe-
rior ao executado em 2019, 
que foi de R$ 2,8 bilhões. O 
corte de 36% no orçamento 
afetará atividades do órgão 
de Estado, que é responsável 
por garantir a arrecadação, 
a segurança e agilidade no 
fluxo internacional de bens, 
mercadorias e viajantes, e 
que também contribui para a 
melhoria do ambiente de ne-
gócios e da competitividade 
do país.

A previsão orçamentária 
da RFB para o ano está no 
mesmo patamar de 2007, 
conforme previsto na Porta-
ria RFB 45, de 9 de janeiro 
de 2020, ou seja, é o mesmo 
executado pela RFB antes da 
criação da chamada “Super-
Receita” que incorporou 
a Receita Previdenciária e 
desconsidera a inflação dos 
últimos 13 anos, que foi su-
perior a 70%.

Os contribuintes serão os 
mais prejudicados pelos cor-
tes no orçamento da RFB. 
Até a entrega das declara-
ções do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) pode 
ser afetada pela falta de re-

cursos. O calendário de li-
beração das restituições do 
IRPF e das declarações reti-
das em malha pode não ser 
cumprido em 2020.

Os cortes podem afetar a 
entrega de outras declara-
ções e o processamento des-
sas informações. Isso porque 
a RFB tem caixa para manter 
o contrato com o Serpro so-
mente até meados de abril. 
Após essa data, não há ga-
rantia para manutenção dos 
serviços de suporte em tec-
nologia da informação que 
são executados pelo Serpro 
e pela Dataprev. Além de 
comprometer a entrega das 
declarações do IRPF, a in-
terrupção desses convênios 
pode paralisar atividades nas 
unidades da RFB e afetar a 
arrecadação de impostos e 
da contribuição previdenci-
ária.

Os reflexos desse corte 
poderão comprometer outras 
políticas públicas. Isso por-
que os sistemas de cadastro 
e acompanhamento da RFB 
servem de base para outras 
instituições e para a socieda-
de de forma geral. Prefeitu-
ras podem ser prejudicadas 
pela paralisação de sistemas 
da RFB e serem impedidas 
de realizar licitações e até 
mesmo de receber repasses 
do Fundo de Participação 
dos Municípios. A falta de 
recursos também compro-
mete o desenvolvimento 
de sistemas, que contribui 
para tornar mais simples e 
eficiente o atendimento das 
obrigações tributárias e vai 
dificultar a formalização e a 
regularização fiscal de em-
presas.

O quadro se agrava ain-
da mais quando se perce-
be que, além de não poder 
mais investir em soluções 
tecnológicas por falta de 
recursos, diversas unidades 
da Receita Federal serão 
fechadas, trazendo sérios 
prejuízos aos contribuintes 

no cumprimento de suas 
obrigações, principalmente 
porque nem todos os ser-
viços executados pela RFB 
podem ou estão disponíveis 
na internet, e aqueles que 
vivem em cidades menores 
serão obrigados a se loco-
mover até centros maiores 
para ter acesso a esses servi-
ços. Com menos servidores, 
o atendimento nas unidades 
será comprometido e o tem-
po para liberação de certi-
dões vai aumentar, gerando 
prejuízos para empresas e 
cidadãos.

Nos aeroportos, a redução 
de plantões e no efetivo de 
servidores vai tornar mais 
lenta a liberação de passa-
geiros e de suas bagagens. 
Nos portos, o prazo para li-
beração de importações e ex-
portações também pode ser 
afetado, gerando prejuízos 
ao comércio exterior, com a 
elevação dos custos de im-
portação e exportação.

A atuação das equipes de 
arrecadação, de cobrança, de 
fiscalização e de julgamento 
também está ameaçada pelos 
cortes no orçamento da ins-
tituição. O trabalho desses 
servidores foi fundamental 
para o resultado da arreca-
dação federal que, mesmo 
no cenário de crise, atingiu, 
no acumulado de janeiro a 
dezembro de 2019, R$ 1,5 
trilhão, representando um 
aumento de 1,69% em com-
paração ao mesmo período 
do ano anterior.

A atuação dos servidores 
da Receita Federal também 
teve um importante impacto 
para a segurança pública. As 
ações de controle aduaneiro 
resultaram na apreensão de 
57,15 toneladas de cocaína 
no ano passado pelos ser-
vidores da RFB, que têm a 
precedência constitucional 
para realização da fiscaliza-
ção, vigilância, repressão e 
controle de mercadorias, ve-
ículos e pessoas na chamada 

zona primária que são as áre-
as de fronteira terrestre, por-
tos e aeroportos.

Esse resultado, recor-
de histórico da instituição, 
supera em mais de 80% o 
volume de apreensão al-
cançado em 2018. Somadas 
aos demais entorpecentes, a 
RFB apreendeu no último 
ano, mais de 63 toneladas 
de drogas, resultado que su-
pera em 60% o volume de 
apreensões do ano anterior.

O crescimento na apre-
ensão de drogas está di-
retamente relacionado ao 
aperfeiçoamento de técni-
cas de controle aduaneiro, 
ao uso intensivo de gestão 
de riscos, de ações de in-
teligência e de integração 
institucional. O crescimen-
to das apreensões de dro-
gas, armas, munições e de 
contrabando também é re-
sultado dos investimentos 
em tecnologia, capacitação 
dos servidores e utilização 
do equipamento adequado 
como scanners, cães de faro 
e da intensificação das ope-
rações de vigilância e re-
pressão aduaneira. Em 2019 
foram realizadas 4.837 ope-
rações contra 3.343 ano an-
terior.

No entanto, todas essas 
atividades também serão 
afetadas pelos cortes no or-
çamento da RFB, que, sem 
recursos, pode paralisar o 
trabalho das equipes de vigi-
lância e repressão aduaneira 
que atuam diretamente no 
enfrentamento dos crimes de 
contrabando, descaminho e 
tráfico internacional de dro-
gas nos portos, aeroportos 
e postos de fronteiras e nas 
zonas secundárias em todo o 
país.

A realização das opera-
ções de controle aduanei-
ro pelas equipes náuticas, 
responsáveis pelo controle 
em portos marítimos e em 
terminais instalados nos 
rios da região Norte, con-

tará com apenas R$ 2,35 
milhões. As atividades aé-
reas receberão apenas R$ 
2,85 milhões. Já as equipes 
de cães de faro, responsá-
veis diretas pelos recordes 
de apreensão de drogas nos 
últimos anos, terão apenas 
R$ 2,3 milhões para atuar 
em todo o país.

Na prática, os cortes no 
orçamento para as ações de 
controle aduaneiro já provo-
caram mudanças na rotina 
de unidades instaladas nas 
fronteiras. Em várias partes 
da fronteira, plantões fiscais 
foram encerrados. Nessas lo-
calidades, após as 18h e nos 
finais de semana e feriados, 
não há mais controle de ba-
gagens, de viajantes, de mer-
cadorias e de veículos, que 
entram e saem do país, uma 
decisão que abre as frontei-
ras brasileiras para o tráfico 
internacional de drogas, o 
contrabando, o descaminho 
e fortalece o crime organi-
zado.

Sem orçamento, até o 
trabalho de recuperação de 
créditos tributários realizado 
pela Receita Federal e que 
pode contribuir para o en-
frentamento da crise fiscal 
será comprometido. Segun-
do a Análise dos Créditos 
Ativos do Ministério da Eco-
nomia, no mês de dezembro 
de 2019, o total de créditos 
ativos administrados pela 
RFB atingiu o patamar de 
R$ 1,86 trilhão.

Dessa soma, R$ 143,6 bi-
lhões referem-se a valores 
sem qualquer impedimento 
para a cobrança e são de-
vidos, principalmente, por 
grandes empresas que atuam 
nos setores de comércio e re-
paração de veículos, ativida-
des financeiras e indústrias, 
responsáveis por 56,48% 
desse montante.

Somente a soma dos cré-
ditos tributários devidos por 
essas grandes empresas su-
pera os recursos previstos 

na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2020, que destinou 
um orçamento de R$ 125,6 
bilhões para Saúde, de R$ 
95 bilhões para Educação e é 
superior aos R$ 121 bilhões 
que o governo espera inves-
tir em todo o país neste ano, 
o que por si só justifica o in-
cremento de investimento 
na administração tributária. 
(Fonte: receita.economia.
gov.br/dados/CrditosAtivos-
dezembrode2019.pdf)

De fato, o país enfrenta 
uma grave crise fiscal, assim 
como uma crise de seguran-
ça pública e uma onda de 
violência que atinge a todos. 
Mas, ao cortar o orçamento 
da Receita Federal em R$ 1 
bilhão, o governo corre o ris-
co de paralisar uma das mais 
importantes estruturas do 
Estado brasileiro e agravar 
as crises.

Sem orçamento, a Receita 
Federal pode não conseguir 
atingir as metas de arreca-
dação, reduzindo ainda mais 
os recursos disponíveis para 
manutenção das políticas 
públicas que são essenciais 
a toda a sociedade. Sem or-
çamento, a Receita Federal 
corre o risco de interrom-
per o histórico crescente de 
apreensões de drogas, ar-
mas, munições e de contra-
bando que financiam o crime 
organizado.

Cortar R$ 1 bilhão do or-
çamento da Receita Federal 
pode custar bilhões em perda 
de arrecadação e agravar as 
crises econômica, fiscal e de 
segurança pública. Cortar o 
orçamento da Receita Fede-
ral e paralisar uma das mais 
importantes instituições do 
Estado brasileiro só interessa 
aos sonegadores de impostos 
e ao crime organizado.

  Geraldo Seixas
Presidente do Sindicato 
Nacional dos Analistas-

Tributários da Receita Federal 
do Brasil (Sindireceita).
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Nesta segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) ingressou no Conselho Nacional de Justiça 
(Conj) com representação solicitando que o órgão in-

vestigue a conduta do juiz Marcelo Bretas. Pede, também, que 
o corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, investi-
gue a legalidade da participação de Bretas em dois eventos em 
que o juiz esteve ao lado de Jair Bolsonaro e Marcelo Crivella, 
no sábado, e nos comentários feitos pelo magistrado em suas 
redes sociais.

Quer reduzir encargos? 
Comece pelo sistema S

A reforma tributária, como já dito aqui mais de uma 
vez, tem um eterno consenso: todos querem pagar me-
nos e arrecadar mais. Assim, não se sai do lugar. Nesta 
segunda, em São Paulo, entidades se reuniram contra o 
projeto de unificação de tributos numa espécie de Impos-
to sobre Valor Agregado (IVA). Sobrou para os trabalha-
dores. Um dos pedidos mais repetidos foi o de redução 
da taxação sobre a folha de pagamentos.

Uma sugestão simples para atender a esse pedido se-
ria acabar com a contribuição obrigatória ao Sistema S. 
Haveria um abatimento em torno de 3% (depende do 
ramo da empresa) sobre a folha. Dentro do livre em-
preendedorismo, as companhias que apoiassem o tra-
balho de Senai, Senac, Sebrae e congêneres poderiam 
contribuir na proporção que bem lhes entendesse.

Essa proposta esbarra nos interesses concretos das 
federações e confederações empresariais. Se os sindica-
tos perderam a verba do imposto sindical, as entidades 
do topo continuam muito bem, administrando a bilion-
ária verba do Sistema S, com direito a aspones embol-
sando salários polpudos. Dados do Tribunal de Contas 
da União (TCU) de 2016 mostraram arrecadação de R$ 
25 bilhões.

Como o liberalismo do empresariado brasileiro só vai 
até a página 3, o debate não está em pauta. Redução dos 
encargos sobre a folha tem outra tradução: corte de direi-
tos trabalhistas.

Desvendando o embromês
PPI – É uma jabuticaba pobre. Foi Pedro Parente, 

tucano ex-presidente da Petrobras, quem inventou em 
2016 esta fórmula. Estabelece que a Petrobras só pode 
vender seus derivados pelo preço internacional das re-
finarias estadunidenses do Golfo do México, acrescido 
dos custos de transporte e internação (impostos, taxas 
portuárias, seguros etc.) no Brasil, mais um seguro para 
cobrir os custos das diferenças cambiais e um lucro pre-
estabelecido. Isto quando o Brasil, a Petrobras, produz 
todo petróleo bruto necessário ao abastecimento nacio-
nal e, desde 1985, é autossuficiente na produção dos de-
rivados do petróleo.

Donos do pedaço
O sinal da NET/Claro em Cachambi, próximo ao 

movimentado Norte Shopping, no Rio de Janeiro, está 
fora do ar há mais de uma semana. Os cabos teriam sido 
cortados pela milícia que controla o local para fomen-
tar o lucrativo negócio de gatonet. Até agora a NET não 
conseguiu restabelecer o serviço.

Acaba com a vida
Comentário de um leitor sobre a nota “As 3 previsões 

mais furadas de 2019”: “Na minha profissão, odontólo-
go, um erro grotesco como esse pode até matar uma pes-
soa. Imagina errar em 50% o tamanho de um implante. 
Atinge o nervo alveolar inferior e acaba com a vida do 
cara, ou, se for superior, vai parar no cérebro. Imagina 
um engenheiro que erra nesse nível. É um absurdo gente 
assim trabalhando e sendo ouvida.”

Segue o jogo
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva 

(STJD) manteve multa de R$ 50 mil ao Botafogo, do Rio 
de Janeiro, por “deixar de tomar previdências capazes de 
prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto”.

Na mesma quinta-feira da semana passada, o mesmo 
Pleno absolveu o Flamengo, que havia sido condenado a 
pagar multa de R$ 10 mil por conta das cadeiras quebra-
das do Estádio Nilton Santos.

Teflon
Maior do mundo em blindagem pela imprensa e 

justiça e o mais querido entre editores e togados. Seria o 
Flamengo o PSDB dos esportes?

Rápidas
Estão abertas as inscrições para o VI Seminário In-

ternacional da Associação de Colégios de Defesa Ibero-
Americanos (ACDIA), de 10 de março a 2 de abril, que 
abordará o tema “Mulheres, Paz e Segurança: perspec-
tivas de gênero nas Forças Armadas”, na Escola Superi-
or de Guerra (ESG), Campus Rio de Janeiro. A realiza-
ção é do Centro de Estudos Estratégicos. Inscrições em 
esg.br/noticias/vi-seminario-acdia-201cmulheres-paz-
e-seguranca-perspectivas-de-genero-nas-forcas-arma-
das201d/view *** Os shoppings divulgam a agenda de 
Carnaval: Bailinho Infantil no Jardim Guadalupe, dias 
22 e 23, das 15h às 18h, e no Grande Rio, dias 23, 24 e 
25, das 16h às 19h. Nesta sexta, tem esquenta no Caxias 
Shopping com a Banda Carioca, a partir das 19h30 *** 
A Pinacoteca de São Paulo apresentará, de 28 de março 
a 3 de agosto de 2020, a exposição OSGEMEOS: Segre-
dos, primeira panorâmica da dupla de artistas formada 
pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, com mais de 
60 trabalhos, sendo cerca de 50 inéditos ou nunca exi-
bidos no país.

Agrotóxico sem isenção fiscal 
Conselho 
Nacional de Saúde 
recomenda que 
STF vote pelo fim 
do benefício 

O Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) recomendou 
aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
declarem a inconstituciona-
lidade dos benefícios fiscais 
concedidos aos agrotóxicos, 
como prevê as cláusulas Pri-
meira e Terceira do Convê-
nio do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Con-
faz) 100/97. A orientação foi 
aprovada pelo Plenário do 
CNS na 326ª Reunião Or-
dinária, realizada na última 
sexta-feira em Brasília.

Segundo estudo da Asso-
ciação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), feito por 
pesquisadores da Fiocruz 
e da Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), o valor que o go-
verno federal e os estados 
deixam de arrecadar com a 
isenção fiscal aos pesticidas 
é equivalente a quase qua-
tro vezes o orçamento total 
previsto para o Ministério do 
Meio Ambiente para 2020, 
um total de R$ 2,7 bilhões.

Estima-se que para cada 
US$ 1 usado na compra de 
agrotóxicos, até US$ 1,28 é 
gasto para o tratamento de 
intoxicações agudas, ou seja, 
aquelas que ocorrem imedia-
tamente após a aplicação. O 
cálculo não considera o cus-
to ao sistema público de saú-
de no tratamento das intoxi-
cações crônicas, das doenças 
que resultam da exposição 
constante ao agrotóxico.

STF

Nesta  quarta-feira, o 
STF julga a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(Adin) 5.553/DF, movida 
pelo PSoL, que tem o ob-
jetivo de derrubar esses be-
nefícios fiscais concedidos 
aos agrotóxicos. Diversas 
organizações da sociedade 
civil organizam um tuitaço 
com a hashtag #NãoIncen-
tiveAgrotóxicos para esta 
terça-feira, das 16h às 17h, 
também como forma de 
pressionar os ministros.

O Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor 
(Idec), que tem assento no 
CNS, forneceu os subsídios 
para elaboração da recomen-
dação. Entre os argumentos 
considerados estão o fato de 
que “os malefícios do consu-
mo de alimentos produzidos 
com agrotóxicos têm vasta 
comprovação científica pro-
duzida por instituições espe-

cializadas e de notável pres-
tígio” e que os benefícios 
fiscais violam o princípio da 
defesa do consumidor pre-
visto na Constituição Fede-
ral que visa a proteger a vida 
e a saúde da população.

De acordo com a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), os agrotóxicos ma-
tam 200 mil pessoas por ano 
em todo o mundo por intoxi-
cação aguda. No Brasil, em 
média, sete pessoas são into-
xicadas por dia. Informações 
do Ministério da Saúde mos-
tram que de 2007 a 2017, 
1.824 pessoas morreram 
devido ao uso de venenos e 
outras 718 pessoas tiveram 
sequelas.

“O Estado deveria agir 
no sentido de minimizar o 
uso de agrotóxicos e não de 
aumentar. Tal ação desincen-
tiva o desenvolvimento de 
alternativas técnicas para a 
produção agrícola e não es-
timula produtores a migrar 
para modelos menos noci-
vos. Como resultado, esses 
benefícios fiscais intensifi-
cam a oferta de alimentos 
nocivos à saúde no mercado 
de consumo brasileiro”, afir-
ma Mariana Gondo, advoga-
da do Idec.

Para colaborar na argu-
mentação técnica e jurídi-
ca sobre impactos sociais e 
econômicos dessa isenção 
fiscal, organizações da so-
ciedade civil e redes de de-

fesa dos direitos humanos 
participam do julgamento da 
ação na condição de amicus 
curiae.

“É um contrassenso em 
um momento de extrema po-
lítica de austeridade e corte 
de direitos sociais manter 
benefícios a produtos que 
comprovadamente causam 
inúmeros danos e impactos 
à saúde humana e à biodi-
versidade brasileira”, aponta 
Naiara Bittencourt, advoga-
da popular da Terra de Direi-
tos e integrante da Campa-
nha Contra os Agrotóxicos e 
pela Vida.

O Greenpeace também 
engrossa o coro contra os 
benefícios fiscais. A orga-
nização redigiu uma mani-
festação técnica para o STF 
mostrando a visão sobre o 
modelo agrícola brasileiro 
e os agrotóxicos. “Nunca se 
liberou tanto veneno quanto 
em 2019. Mais agrotóxicos 
no mercado e isenção fis-
cal é a combinação perfeita 
para nos distanciar cada vez 
mais de uma agricultura ver-
dadeiramente sustentável. 
Esse casamento entre poder 
público e agrotóxicos tem 
custado caro para o bolso do 
País e para a nossa saúde. 
Defender o fim dessa alian-
ça é torcer por todos nós!”, 
analisa Marina Lacôrte, da 
campanha de Agricultura e 
Alimentação do Greenpeace 
Brasil.

Parlamento deve retirar ‘jabutis’ do Contrato Verde e Amarelo
O secretário de Relações 

Internacionais do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 
Márcio Amazonas, defendeu 
nesta segunda-feira a devo-
lução de pontos da Medida 
Provisória (MP) 905/2019 
ao Poder Executivo, que 
institui o Contrato Verde e 
Amarelo, programa do go-
verno federal para estimular 
a admissão de trabalhadores 
entre 18 e 29 anos de idade, 
inclusive, sem o devido re-
gistro profissional.

Para o procurador, segun-
do a Agência Senado, a me-
dida promove “uma nova re-
forma na Consolidação das 
Leis do Trabalho”, com in-
trodução de temas diversos, 
os chamados “jabutis”. “São 
135 dispositivos da CLT al-
terados somente pelo artigo 
28 da medida provisória. 
Está em jogo o repouso se-
manal remunerado. Se apro-
vada essa medida, o repouso 
vai se dar apenas em um a 
cada quatro domingos para o 
comércio ou em um a cada 
sete domingos na indústria. 

Deveríamos chamar de me-
dida da nova reforma traba-
lhista. Isso daria um pouco 
mais de transparência e ho-
nestidade intelectual. Aqui 
estamos diante de ‘jabutis’, 
que devem ser devolvidos 
por esse Parlamento”, disse.

A MP 905/2019 foi tema 
de uma audiência pública na 
Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH). O debate foi 
requerido pelo presidente 
do colegiado, senador Paulo 
Paim (PT-RS). O parlamen-
tar também criticou o fato de 
a medida provisória “tratar 
de quatro ou cinco grandes 
temas”. Paim defende que o 
Congresso analise apenas os 
artigos referentes ao Contra-
to Verde e Amarelo e ao es-
tímulo ao microcrédito. Para 
ele, as mudanças na CLT 
devem ser devolvidas pelo 
Parlamento.

“Essa MP já veio com 
essa quantidade maluca de 
assuntos. A gente não pode 
alegar que foi a Câmara ou o 
Senado que colocou o ‘jabu-
ti’. Já veio de lá (do Palácio 

do Planalto) assim e vai con-
tinuar vindo. De tantas maté-
rias que eles [Poder Executi-
vo] mandam, se pegar todos 
os parlamentares, Câmara e 
Senado, 90% não sabem o 
que está sendo votado. Nin-
guém sabe”; afirmou.

O representante do Sindi-
cato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho (Sinat), 
Alex Myller Duarte Lima, 
disse que a MP 905/2019 
ataca o mundo do trabalho 
em duas frentes. De um lado, 
aprofunda mudanças intro-
duzidas pela reforma traba-
lhista de 2017. De outro, fra-
giliza o arcabouço legal para 
a fiscalização realizada pelos 
2.160 auditores do país.

“A MP 905/2019 oferece 
mais uma forma de contrato 
precário, como se retirar di-
reitos fosse gerar mais em-
prego. Além disso, há uma 
severa tentativa de modificar 
os resultados da fiscalização 
do trabalho. De 2008 a 2019, 
foram 2 milhões de empresas 
fiscalizadas, 23 mil aciden-
tes de trabalho investigados 

e 383 milhões de vínculos de 
trabalho alcançados. Essa ar-
quitetura legal institucional 
é diretamente atacada pela 
medida provisória. Se você 
não mantém essa unidade, 
você não vai mais ter aque-
les resultados”, argumenta.

Para Diego Monteiro 
Cherulli, diretor do Instituto 
Brasileiro de Direito Previ-
denciário (IBDP), o Poder 
Executivo tenta enfraquecer 
a proteção ao trabalhador 
prevista na legislação em 
vigor. “A MP 905/2019 quer 
fazer no Brasil uma legisla-
ção análoga à chinesa, sem o 
descanso semanal remunera-
do, com o contrato por hora, 
etc, etc, etc. Isso que está na 
medida provisória é apenas 
a abertura para uma série de 
problemas”, afirmou.

A CDH convidou para o 
debate integrantes da Secre-
taria de Previdência e Traba-
lho do Ministério da Econo-
mia e do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 
Mas os órgãos não enviaram 
representantes.

União pagou R$ 368,24 mi em 
dívidas atrasadas de estados

Chegou a R$ 368,24 mi-
lhões o volume de dívidas 
atrasada dos estados pagas 
pelo  Tesouro Nacional, 
sendo a maior parte, R$ 
147,07 milhões, de Minas 
Gerais; R$ 126,21 milhões 
do Estado do Rio de Janei-
ro; R$ 78,22 milhões de 
Goiás; e R$ 16,75 milhões 
do Amapá. Diferentemente 
dos últimos meses, o Te-
souro não honrou débitos 
em atraso de municípios 
em janeiro.

Os dados estão no Rela-
tório de Garantias Honra-
das pela União em Opera-
ções de Crédito, divulgado 
nesta segunda-feira pela 
Secretaria do Tesouro Na-
cional. As garantias são 
executadas pelo governo 
federal quando um estado 
ou município fica inadim-
plente em alguma operação 
de crédito. Nesse caso, o 
Tesouro cobre o calote, mas 
retém repasses da União 
para o ente devedor até este 

quitar a diferença, cobran-
do multa e juros.

O Tesouro cobriu R$ 
2,377 bilhões, em 2016; R$ 
4,059 bilhões, em 2017; R$ 
4,803 bilhões, em 2018, e R$ 
8,35 bilhões, em 2019, em 
dívidas em atraso de estados 
e municípios. As garantias 
honradas pelo Tesouro são 
descontadas dos repasses da 
União aos entes federados - 
como receitas dos fundos de 
participação e Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), dentre ou-
tros. Sobre as obrigações em 
atraso incidem juros, mora e 
outros custos operacionais 
referentes ao período entre 
o vencimento da dívida e a 
efetiva honra dos valores 
pela União.

Com a adesão do Estado do 
Rio de Janeiro ao regime de 
recuperação fiscal, no fim de 
2017, o estado pôde contratar 
novas operações de crédito 
com garantia da União, mes-
mo estando inadimplente. 
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Exportações do agronegócio 
rendem US$ 5,8 bi em janeiro

As ex portações do agronegócio totalizaram, em janei-
ro, US$ 5,8 bilhões, recuo de 9,4%. O setor participou 
com 40,4% do total das exportações brasileiras. As impor-
tações do setor somaram US$ 1,2 bilhão (-1,6%) e desta 
forma o saldo da balança ficou em US$ 4,6 bilhões, de 
acordo com levantamento da Balança Comercial do Agro-
negócio, elaborado pela Secretaria de Comércio e Rela-
ções Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A queda nos preços dos produtos do agronegócio ex-
portados pelo Brasil, de 7,4%, foram a razão preponde-
rante para a redução das vendas externas em janeiro, se-
gundo análise da Secretaria. Também ocorreu redução na 
quantidade comercializada para o exterior, que declinou 
2,2% na comparação do mês de janeiro de 2019.

As vendas externas de carnes (bovina, suína e de fran-
go), açúcar e algodão, no primeiro mês do ano, ajudaram 
a compensar, em parte, a queda nos produtos do complexo 
soja (grãos, farelo e óleo) – 31% e dos produtos florestais 
(celulose, papel, madeira e suas obras) – 33,8%.

As carnes foram responsáveis por 23,2% do total expor-
tado e atingiram US$ 1,35 bilhão (30,9%). A carne bovina 
foi a principal carne exportada, com US$ 631,5 milhões 
(+38,1%). Tanto o valor exportado como o volume, 135,3 
mil toneladas, foram recordes para os meses de janeiro.

A carne suína também foi destaque com aumento de 
79,9% no valor exportado (US$ 163,30 milhões) com 
67,7 mil toneladas (42%). Já a carne de frango somou 
US$ 522,0 milhões, alta de 17%.

As vendas externas de açúcar subiram 55,8%, para US$ 
470,25 milhões, com a quantidade de 1,6 milhão de tone-
ladas (50,4%).

STF: trading tem imunidade tributária
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu, no dia 12 passado, que empresas conhecidas 
como trading companies (empresas comerciais que atuam 
como intermediárias entre empresas fabricantes e empre-
sas compradoras, em operações de exportação e importa-
ção) têm direito à imunidade tributária na exportação de 
produtos. Com a decisão, esse tipo de empresa não poderá 
ser tributada quando realizar operações de intermediação 
de venda de mercadorias de produtores brasileiros para o 
exterior.

O caso foi decidido pela Corte em duas ações movidas 
por associações e empresas ligadas ao agronegócio, setor 
que mais utiliza esse tipo de operação. As entidades ques-
tionaram no STF a legalidade da Instrução Normativa 
971/2009, da Receita Federal, que definiu que a isenção 
de contribuições sociais vale somente para produtores que 
fazem a operação de exportação de forma direta. Dessa 
forma, quem utiliza as empresas que fazem a intermedia-
ção da venda deveria pagar os tributos.

Gulfood 2020 tem 
14 agroindústrias brasileiras

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), liderará um 
grupo com agroindústrias exportadoras de proteína ani-
mal durante a Gulfood 2020, maior feira de alimentos do 
Oriente Médio, programada entre os dias 16 e 20 de fe-
vereiro, em Dubai (Emirados Árabes Uidos). Ao todo, 14 
agroindústrias participam da ação. São elas: Agroaraçá, 
Aurora Alimentos, Avenorte, Bello Alimentos, BRF, Coa-
sul, Copacol, Granja Faria, GTFoods, Integra, Naturovos, 
Netto Alimentos, Pamplona Alimentos e Vibra.

A ação contará com um espaço de cerca de 370 metros 
quadrados, com salas e total estrutura para a realização de 
encontros de negócios para as empresas participantes dos 
projetos setoriais Brazilian Chicken, Brazilian Egg e Bra-
zilian Breeders – marcas internacionais da avicultura do 
Brasil. Em um amplo espaço gastronômico, os visitantes 
poderão apreciar o sabor dos produtos brasileiros em ome-
letes e shawarma (cortes de frango servidos em pão sírio).

Durante a ação, a ABPA realizará encontros com as-
sociações de importadores e stakeholders do mercado 
islâmico, para reforçar as parcerias entre as nações im-
portadoras e o Brasil, o maior produtor e exportador de 
carne de frango halal do mundo. Os visitantes também 
receberão materiais informativos sobre o setor produtivo, 
com dados sobre a qualidade, o status sanitário e o perfil 
sustentável da produção brasileira, além do contato das 
empresas exportadoras.

“Dubai é um hub internacional e a Gulfood também 
exerce este papel: é um ponto de encontro mundial de 
produtores e exportadores de alimentos. Lá, recebemos 
importadores de todo mundo, especialmente dos países 
árabes e da Ásia. É uma oportunidade fundamental para o 
planejamento dos negócios e a ampliação da pauta expor-
tadora do Brasil”, ressalta Ricardo Santin, diretor-execu-
tivo da ABPA.

Plataforma Passaporte para o Mundo
O Passaporte para o Mundo é uma plataforma online 

que disponibiliza uma ampla base de informações sobre 
negócios internacionais, com conteúdo de alta qualidade, 
produzido pela Apex-Brasil e por seus parceiros. A plata-
forma oferece orientações de negócios, videoaulas, webi-
nars, estudos, informações sobre mercados e espaço para 
networking com especialistas. Tudo isto em um só lugar 
para dar ao empresário um conteúdo completo e estraté-
gico para a gestão de negócios internacionais

Mais informações: portal.apexbrasil.com.br

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br
Justiça não reconhece direito 
de imagem de fotógrafo

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Belo Ho-
rizonte negou provimento ao recurso de um fotógrafo que 
pretendia ser indenizado pela Pra Construir Tecnologia 
Ltda. O profissional acusou a empresa de ter usado uma 
fotografia produzida por ele sem autorização. O fotógrafo 
entrou com a ação no Juizado Especial Cível.

O profissional alegou ter sido contratado por uma mi-
neradora, em 2011, para a produção de fotografias de ma-
teriais comercializados pela empresa. Relatou que, recen-
temente, quando navegava pela internet, foi surpreendido 
com a utilização de uma dessas fotografias pela Pra Cons-
truir, cuja atividade é o comércio eletrônico de materiais 
de construção civil. Conforme o fotógrafo, a empresa uti-
lizou a imagem sem autorização, sem contrapartida finan-
ceira e sem atribuir-lhe a autoria.

Ele pretendia, na ação, uma indenização de R$ 5 mil, 
com base no valor médio de três orçamentos para a pres-
tação de serviço semelhante, ou indenização material no 
valor de R$ 2 mil, referente ao mesmo valor pago pela 
mineradora que o contratou para fazer a foto original.

Direitos autorais ou isca?

Ao julgar o processo, o juiz Napoleão Rocha avaliou 
que a fotografia tem natureza jurídica de obra intelectu-
al, por demandar atividade típica de criação, estando sob 
o amparo da Lei de Direitos Autorais. A obra deve ser 
identificada por nome, completo ou abreviado ou até mes-
mo por iniciais, pseudônimo ou outro sinal convencional, 
para fazer valer o direito autoral. Não é exigido o registro 
da obra em órgão público, mas o autor pode fazê-lo, para 
assegurar seus direitos.

De acordo com o magistrado, o fotógrafo não demons-
trou de forma definitiva a autoria da fotografia, e a imagem 
foi divulgada na internet sem qualquer identificação. Ao 
identificar a existência de dezenas de processos movidos 
pelo profissional com o mesmo objetivo, ele considerou 
que sua conduta, ao disponibilizar inúmeras fotografias 
não identificadas na internet, possibilitando o uso da ima-
gem por terceiros, “funciona como isca para dar suporte a 
processo judiciais visando indenizações variadas”.

Também a relatora do recurso, juíza Maria Luíza Ran-
gel Pires, citou parte de um voto proferido em recurso se-
melhante no Distrito Federal, em que o relator questionou 
a intenção do requerente em se utilizar do Judiciário para 
cobrar pelo uso de seus trabalhos. A relatora lembrou que 
a empresa retirou as fotos assim que notificada sobre a 
autoria da imagem, corrigindo a atitude ilegal.

Destacou que o direito dele como autor da obra foi re-
conhecido em alguns processos pelas próprias partes e em 
outros pelo Judiciário. “Mas não me parece que tal direito 
possa ser perpetuado na forma aqui desenhada, porque é 
evidente que o recorrente não pretende mais reprimir a 
violação de seu direito, ao contrário, seu interesse é ver 
sua obra cada vez mais utilizada indevidamente, porque 
este se revelou um caminho curto e simples para vendê-
la”, criticou a juíza. (Ascom TJMG)

Só 2 em 10 fazem 
compras virtuais de 
material escolar

As compras em lojas físi-
cas especializadas ou de de-
partamentos lideraram a pre-
ferência dos consumidores 
brasileiros quando o assunto 
é material escolar. Pouco 
mais de 81% das pessoas 
ainda preferem adquirir os 
itens básicos para a volta às 
aulas pessoalmente, de acor-
do com o levantamento rea-
lizado junto a consumidores 
de todo o país para mapear 
o comportamento e intenção 
de compra, realizada pela 
plataforma ShopFully.

O principal motivo para 
comprar material escolar 
pessoalmente é a possibili-
dade de ver e testar os pro-
dutos, de acordo com 45% 
dos entrevistados. Além dis-
so, 42% revelam que gostam 
de levar os itens da lista para 
casa na hora, enquanto 23% 
gosta de negociar descontos 
com os vendedores no local.

Em contrapartida, os con-
sumidores que optaram por 
compras virtuais procuraram 
aproveitar promoções e des-

conto (50%), comodidade 
(25%), além de evitar gastos 
com deslocamento (12,5%) 
e fugir da abordagem dos 
vendedores (12,5%).

A pesquisa revela, ainda, 
que somente 16,2% das pes-
soas realizou as compras de 
material escolar em dezem-
bro de 2019. A grande maio-
ria foi às compras nas primei-
ras semanas de 2020 (62%) 
e cerca de 22% esperaram 
fevereiro chegar para ir atrás 
da lista de volta às aulas.

O método de pagamento 
favorito entre os consumi-
dores é o cartão de crédito 
(45%), seguido pelo paga-
mento em dinheiro (33%) e 
em cartão de débito (21%). 
A maioria dos brasileiros 
irá gastar até R$ 500 (78%), 
mas 13% dos entrevistados 
afirma ter gasto até R$ 1.000 
em material escolar neste 
ano.

No Top of Mind da pes-
quisa, marca mais citada é a 
Faber Castell (43%), seguida 
de Tilibra (17%) e Bic (7%).

Fiscalização detecta 
4 mil frascos de azeite 
de oliva falsifi cados

Um total de 4 mil frascos 
de azeite de oliva falso foi 
destruído na última sexta-
feira, em Araraquara (SP). O 
produto foi fraudado com a 
adição de outros óleos vege-
tais, em sua maioria de soja.

A fraude foi detectada 
em fiscalização de rotina do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Os frascos identifi-
cados são do lote 34642823, 
da marca Oliveiras do Con-
de. A empresa fabricante 
(Rhaiza do Brasil) não foi 
localizada pelo Ministério.

A rede de supermercados 
que comercializava o óleo 
foi autuada e poderá pagar 
multa de até R$ 500 mil. Os 
estoques destruídos estavam 
depositados nas cidades de 
Araras, Ribeirão Preto e em 
Araraquara. Auditores Fis-
cais Agropecuários do Servi-
ço de Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal do Mapa 
no estado de São Paulo, 
acompanharam o descarte 
do produto.

“O óleo foi encaminhado 
para aterro sanitário indus-
trial para o descarte seguro 
e as embalagens de vidro fo-
ram quebradas a fim de evi-
tar o reaproveitamento”, ex-
plica o coordenador-geral de 
Qualidade Vegetal do Mapa, 
Hugo Caruso.

Ele destaca que a respon-

sabilização dos comercian-
tes pela venda dos produtos 
tem contribuído para a redu-
ção das irregularidades, pois 
as multas pesadas exigem 
mais atenção por parte dos 
comerciantes, que são cor-
responsáveis pela qualidade 
do produto que é colocado 
nas prateleiras e ofertado aos 
consumidores.

Brasil já exportou 163 
franquias para 107 países

Os desafios econômicos 
no mercado nacional nos úl-
timos quatro anos, associado 
ao desejo por um novo pata-
mar de expansão e o inter-
câmbio promovido pela As-
sociação Brasileira de Fran-
chising (ABF) em parceria 
com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex Bra-
sil), alavancaram ainda mais 
o processo de internaciona-
lização de franquias brasi-
leiras. O estudo já consoli-
dado de 2019 (diferente dos 
dados gerais prévios, estes 
de internacionalização são 
os finais) indica que há 163 
redes nacionais com ope-
rações em 107 países. Em 
2018, era 145 redes, em 114 
países. O segmento de moda 
é o mais representativo, com 
35 marcas; saúde, beleza e 
bem-estar vem a seguir, com 
32 e alimentação em terceiro 
lugar, com 25. Estes dois úl-
timos segmentos, junto com 
serviços e outros negócios, 
apresentaram variações po-

sitivas expressivas de 2018 
para 2019.

Os EUA permanecem 
sendo o principal destino 
das marcas brasileiras no 
exterior, com 67 redes ope-
rando localmente. Portugal 
se mantém como o segundo 
país mais procurado, com 
44 marcas, e o Paraguai em 
terceiro, com 36 redes. Em 
todos os países houve eleva-
ções significativas da atua-
ção de franquias brasileiras.

Já no movimento contrá-
rio, a ABF registrou a exis-
tência de 214 redes estran-
geiras operando no Brasil, 
originárias de 30 países, cres-
cimento de, respectivamente 
13% e 25% em relação aos 
indicadores de 2018. Os EUA 
mantêm a liderança, com 81 
das marcas, Portugal per-
manece na segunda posição, 
com 22 e a Espanha vem a 
seguir, com 17. Alimentação, 
saúde, beleza e bem-estar, 
moda e serviços educacionais 
concentram a maior parte das 
redes estrangeiras.

Alstom quer unir forças para 
enfrentar concorrência chinesa

A francesa Alstom anun-
ciou nesta segunda-feira a 
assinatura de um protocolo 
de acordo com a Bombar-
dier e a Caisse de Dépôt 
et Placement du Québec 
(CDPQ) para comprar 100% 
da Bombardier Transport, o 
braço ferroviário do conglo-
merado canadense, por um 
preço entre 5,8 e 6,2 bilhões 
de euros.

A intenção da Alstom é 
compor um grande grupo 
para enfrentar a ameaça chi-
nesa. “A Alstom confirma 
que estão em andamento 
discussões sobre uma pos-
sível aquisição da Bom-
bardier Transport pela Als-
tom”, disse o grupo francês 
em um comunicado de im-
prensa. Um casamento Als-
tom-Bombardier deve per-
mitir a criação de um grupo 
poderoso o suficiente para 
enfrentar a CRRC chinesa, 
cujo faturamento atingiu o 
equivalente a 28 bilhões de 
euros em 2018, reportou a 
AFP. 

O grupo Bombardier 
possui 67,5% das ações da 
Bombardier Transport, en-
quanto 32,5% pertencem à 
CDPQ. Em 2019, a Bom-
bardier Tranport registrou 
um faturamento de US$ 8,3 
bilhões americanos (7,7 bi-
lhões de euros), encerrando 

o ano com uma carteira de 
pedidos de 35,8 bilhões de 
dólares (33 bilhões de eu-
ros). A atividade emprega 
cerca de 36.000 pessoas, de 
acordo com o site do grupo.

Em Crespin (norte), a 
Bombardier possui a maior 
usina ferroviária da Fran-
ça, com 2.000 funcionários, 
operando também muitas 
instalações menores. Gerou 
813 milhões de euros em 
faturamento na França em 
2019, informou a AFP.

Já a Alstom concluiu seu 
último ano fiscal de 2018-
19 (encerrado no final de 
março) com um faturamento 
total de 8,1 bilhões de euros 
e uma carteira de pedidos re-
corde de 43 bilhões de euros 
em 31 de dezembro de 2019. 
A fabricante do TGV empre-
ga 36.300 pessoas, incluindo 
9.500 na França.

Se a compra for concreti-
zada, a CDPQ deve se tornar 
a maior acionista da Alstom 
ao final da operação, com 
cerca de 18% do capital, in-
formou o grupo francês em 
comunicado à imprensa.

De fato, a Caisse deve 
reinvestir na Alstom toda a 
receita líquida da venda de 
sua participação na Bombar-
dier Transport e investir 700 
milhões de euros adicionais 
no grupo.
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Operações de varejo do  
Inter não geram mais lucros?

Os analistas do banco Morgan Stanley não gostaram 
do desempenho do banco Inter no quarto trimestre deste 
ano, pois os resultados operacionais sofreram uma grande 
queda, chegando a afirmar que, mais uma vez, a compan-
hia, como tem sido o caso desde seu IPO, frustra as ex-
pectativas do mercado por uma ampla margem. Na final 
da semana passada, o banco digital divulgou os dados do 
quarto trimestre e imediatamente suas units caíram 3,89%, 
pois apesar de ter revelado lucro líquido de R$ 25 milhões, 
maior 112% que o trimestre anterior, teve redução de 7% 
em relação ao do mesmo período do ano anterior.

O que deixou preocupado os técnicos foi o prejuízo op-
eracional de R$ 21 milhões, contra ganhos de R$ 2 mil-
hões no terceiro trimestre deste ano e resultado positivo de 
R$ 21 milhões no quarto trimestre do ano anterior. Para os 
especialistas do banco de investimento norte-americano, 
os números apresentados foram piores do que as estima-
tivas, ou seja, perdas de R$ 13 milhões. Assim, concluem 
que as operações bancárias de varejo do Inter não estão 
mais gerando lucros.

Lucro do Magalu cai, mas analistas gostam
As ações do Magazine Luiza subiram mais de 5% no 

primeiro pregão da semana e foram cotadas a R$ 59,15, 
apesar de a empresa ter divulgado queda em seus resul-
tados. O lucro líquido do quarto trimestre foi R$ 185,3 
milhões, 0,5% menor que o mesmo do execício anterior. 
Apesar dessa redução, segundo a Bloomberg, foi maior 
que a expectativa dos analistas consultados, que espera-
vam entre R$ 133 milhões e R$ 153 milhões. O acumu-
lado no ano, se situou em R$ 552,1 milhões, com queda 
de 6,4% sobre o anterior. Os especialistas do Itaú BBA 
classificaram os resultados como acima das expectativas, 
com crescimento das vendas nas mesmas lojas de 12,6%, 
contra previsão de 9,5%, enquanto que o volume bruto de 
mercadorias online do trimestre foi de 92,8%, mas todos 
esperavam 83,7%.

IPO da Priner rende R$ 173,9 milhões
As ações da Priner começaram a ser negociadas na B3 

e tiveram alta de até 36%, chegando a ser negociadas a R$ 
13,60. O papel foi precificado em R$ 10, limite mínimo 
da faixa indicativa que variava até R$ 13. A empresa atua 
no segmento de serviços e manutenção industrial para 
negócios de óleo e gás, mineração, papel e celulose, petro-
química, siderurgia e também para o setor naval, além de 
pintura industrial, o tratamento de superfícies e o habitá-
culo pressurizado. A Priner surgiu em 1982 como uma di-
visão de negócios da Mills. Em 2013, ela foi vendida para 
um fundo de Private Equity da Leblon Equities e em 2016 
mudou o nome de Mills|Si para Priner, atuando com duas 
frentes, a Priner Serviços Industriais e a Priner Rental.

Chocolates feitos em impressoras 3D
A suíça Barry Callebaut, responsável pela produção de 

25% do chocolate consumido no mundo, agora oferece 
acesso a um método de impressão em larga escala de de-
signs personalizados em 3D. A tecnologia estará disponív-
el para sua marca Mona Lisa.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos 
dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUBLIME MAX 
CONDOMINIUM em face de CHL DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO S/A, processo nº 0041376-57.2016.8.19.0209, 
na forma abaixo:

O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da 
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a 
todos os interessados especialmente a CHL DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO S/A, que em 02/03/20, às 14:00 hs., no Átrio do 
Fórum Regional da Barra da Tijuca, a Av. Luis Carlos Prestes s/
nº - Barra da Tijuca - RJ, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, 
venderá acima da avaliação, não havendo licitantes no dia 09/03/20,
no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 
891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula 
nº 397021, Estrada Benvindo de Novaes nº 2205 (atual nº 2800 
pelo AV-4 do RGI), bloco 09 apto 302 – Recreio dos Bandeirantes 
- RJ, avaliado as fls. 290 em 17/10/18, por R$ 550.000,00. As 
certidões serão lidas no ato do pregão, assim como informações 
sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% 
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação 
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro 
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo 
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 10/01/20. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR EDUARDO 
MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

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.

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.

Priner capta R$ 173,9 mi  
com oferta inicial de ações
IPO pode abrir 
caminho da bolsa 
para empresas de 
menor porte

A Priner Serviços indus-
triais fez nesta segunda-feira 
sua estreia na B3, com ofer-
ta pública inicial de ações 
(IPO) e o início da negocia-
ção de suas ações no seg-
mento Novo Mercado com o 
ticker PRNR3. A ação da em-
presa registrou alta de mais 
de 30%. A captação chegou 
a R$ 173,9 milhões.A  em-
presa havia fixado em R$ 10 
o preço de sua oferta pública 
de ações.

A Priner atua no segmen-
to de serviços e manutenção 
industrial para negócios de 
óleo e gás, mineração, papel 
e celulose, petroquímica, si-
derurgia e também para o se-
tor naval. Entre os trabalhos 
desenvolvidos pela compa-
nhia está a pintura industrial, 
o tratamento de superfícies e 
o habitáculo pressurizado.

“A operação inaugura um 
tipo de oferta na B3. E com 
uma demanda enorme de 
pessoas físicas. Isso mostra 
a relevância que o mercado 
de capitais vem adquirindo 
nos últimos anos contribuin-
do para a história das empre-
sas”, afirmou Gilson Finkel-
sztain, presidente da B3.

Tulio Cintra, CEO da Pri-
ner, disse que espera que o 
IPO abra caminho para em-

presas de menor porte na 
bolsa. “Quando nos listamos 
na B3 e passamos a ter um 
crivo trimestral de audito-
ria, os benefícios no início 
não eram claros, mas vieram 
com o tempo e se concretiza-
ram hoje com a abertura de 
capital”, declarou Cintra.

Com a realização de seu 
IPO, a Priner passa a ser 
a 143ª empresa listada no 
Novo Mercado, segmento 
que exige a adoção das mais 
elevadas práticas de gover-
nança corporativa, transpa-
rência e acesso às informa-
ções pelos investidores.

Fundada em 1982 e atu-
almente com uma equipe 
de 3.000 colaboradores, a 
Priner surgiu como uma di-
visão de negócios da Mills. 
Em 2013, ela foi vendida 

para um fundo de Private 
Equity da Leblon Equities e 
em 2016 mudou o nome de 
Mills|Si para Priner, atuando 
com duas frentes, a Priner 
Serviços Industriais e a Pri-
ner Rental.

Os recursos obtidos com 
o IPO serão utilizados para 
a companhia adquirir a to-
talidade da Smartcoat En-
genharia e Revestimento, da 
qual a Priner já detém 75%, 
e da R&R Indústria, Comér-
cio e Instalação de Isolantes 
Removíveis e Reutilizáveis, 
da qual a companhia detém 
51%. A Priner também deve 
usar R$ 63 milhões para ad-
quirir máquinas e equipa-
mentos, além de reservar R$ 
31 milhões para reforçar sua 
estrutura de capital.

Faturamento da Brasilcap cresce  
16,7% e alcança R$ 5,4 bilhões

A Brasilcap, empresa que 
tem como sócios BB Segu-
ros, Companhia de Seguros 
Aliança da Bahia e Icatu 
Seguros, consolidou sua po-
sição de destaque no merca-
do em 2019. A Companhia 
obteve um faturamento de 
R$ 5,4 bilhões, aumento de 
16,7% em relação ao perí-
odo anterior – índice acima 
do mercado. O lucro líquido 
totalizou R$ 100,9 milhões, 
o que representou retorno de 
26,5% sobre o Patrimônio 
Líquido de 2018. Já as reser-
vas técnicas ficaram em R$ 
8,3 bilhões, enquanto o valor 
dos ativos totais chegou a R$ 
10,1 bilhões.

O portfólio de produtos 
Ourocap, comercializado 
pelo Banco do Brasil, foi o 
carro-chefe das vendas no 
ano passado, com cresci-
mento de 18,7% em relação 
ao exercício anterior. O bom 
desempenho da Brasilcap 

também se reflete nos prê-
mios distribuídos, que aju-
daram a realizar os planos de 
clientes em todo o Brasil. No 
exercício de 2019, foi entre-
gue o montante de R$ 105,9 
milhões para mais de 18,8 
mil títulos de capitalização 
contemplados.

“Em 2019, a estabilida-
de econômica – associa-
da à redução das taxas de 
juros e da inflação – per-
mitiu que o segmento de 
capitalização retomasse o 
rumo do crescimento. E a 
Brasilcap, prestes a com-
pletar 25 anos de exis-
tência, tem muito do que 
se orgulhar. A empresa 
desenvolveu títulos com 
a marca da versatilidade, 
soube aproveitar as opor-
tunidades criadas e obteve 
resultados positivos”, des-
tacou o novo presidente 
da Brasilcap, Gustavo do 
Vale.

A Companhia também 
continuou firme em sua jor-
nada de diversificação de 
negócios: o Parcela Premiá-
vel, produto que dá apoio à 
Associação de Assistência à 
Criança Deficiente (AACD), 
aumentou as vendas em 
17,4% na comparação com 
o exercício anterior. Já o 
Cap Fiador, solução ofereci-
da para garantia de aluguel, 
registrou crescimento de 
16,9% nas vendas do perío-
do. O produto é distribuído 
por imobiliárias e corretores 
de seguros em todo o País.

O novo Marco Regulató-
rio da Capitalização, esta-
belecido pela Susep desde 
abril do ano passado, deu 
mais transparência e pavi-
mentou um caminho de evo-
lução para o setor. A nova 
regulamentação introduziu 
as modalidades Filantropia 
Premiável e Instrumento de 
Garantia, que se juntaram 

às já existentes Tradicional, 
Popular, Incentivo e Compra 
Programada, proporcionan-
do, assim, as mais variadas 
possibilidades de negócios.

Pelo nono ano consecu-
tivo, a Brasilcap obteve o 
Certificado de Empresa Ci-
dadã, um reconhecimento 
do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Ja-
neiro (CRCRJ). O certifica-
do incentiva a excelência na 
qualidade das informações 
contábeis e socioambien-
tais, publicadas nos relató-
rios anuais de empresas de 
todos os portes e segmentos 
do país.

“A Brasilcap agrade-
ce a todos que apoiaram as 
iniciativas da Companhia, 
transformando em realidade 
muitos projetos, especial-
mente aos clientes, aos acio-
nistas, aos parceiros comer-
ciais e aos colaboradores”, 
concluiu Gustavo do Vale.

Empresas podem contrair crédito com juros mais baixos
As empresas podem soli-

citar crédito imobiliário da 
Caixa Econômica Federal 
com juros mais baixos. As 
novas regras foram anun-
ciadas no último dia 12 pelo 
banco e começaram a va-
ler nesta segunda-feira. As 
taxas dos financiamentos 
corrigidos pela TR caíram 
cerca de 30%, passando de 
TR mais 9,25% ao ano para 
TR mais 6,5% ao ano para 
as empresas com conta na 
Caixa. Para empresas sem 
relacionamento com o ban-
co, a taxa cai de TR mais 
13,25% ao ano para TR 
mais 11,75% ao ano.

O banco reduziu as taxas 
das operações corrigidas 
pela Taxa Referencial (TR) 
e anunciou duas linhas de 
crédito para o setor da cons-
trução civil, indexadas pela 
inflação ou pelo certificado 
de depósito interbancário 
(CDI). Segundo a Caixa, 
para todas as modalidades, 
as taxas de juros serão de-
finidas de acordo com o 
perfil e relacionamento da 
empresa.

Os financiamentos cor-
rigidos pelo CDI ou pela 
inflação oficial pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 

valem para duas modalida-
des. A primeira é Apoio à 
Produção, mais conhecida 
como Imóvel na Planta. A 
segunda é Plano Empresa 
da Construção Civil, co-
nhecida como Plano Em-
presário, destinada à cons-
trução de imóveis e que 
permite o financiamento 
para pessoas físicas quando 
80% do empreendimento 
estiver construído.

Taxas

Para as linhas corrigidas 
pela inflação, as taxas varia-
rão de IPCA mais 3,79% ao 

ano para IPCA mais 7,8% ao 
ano. Os financiamentos in-
dexados ao CDI terão duas 
modalidades de cobrança: 
uma com taxas que variam 
de CDI mais 1,48% ao ano 
a CDI mais 5,4% ao ano e 
outra entre 119% a 194% do 
CDI.

As linhas de crédito imo-
biliário para pessoas jurídi-
cas têm até 36 meses de pra-
zo de construção e de retorno 
(quando o dinheiro investido 
começa a ser recuperado). O 
tomador pode começar a pa-
gar as parcelas até 12 meses 
depois da assinatura do con-
trato.

BBM Logística faz oferta para realizar possíveis aquisições
A BBM Logística, gestora 

de frotas de caminhões, soli-
citou nesta segunda-feira re-
gistro para realizar sua oferta 
inicial de ações (IPO, na sigla 
em inglês). A operação envol-
ve ofertas primária e secundá-
ria de ações. A coordenação 
ficará a cargo do BTG Pac-
tual, Itaú BBA, ABC Brasil 
e Santander Brasil, de acordo 
com o prospecto preliminar 
da transação protocolado na 
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM).

No documento, a BBM 
afirmou que pretende usar 
recursos da oferta primária 
—ações novas, cujos recursos 
vão para o caixa da companhia 

- para crescimento orgânico, 
realizar possíveis aquisições, 
investir em tecnologia, em ca-
pital de giro e na amortização 
de dívidas. Em outubro passa-
do, a Reuters havia publicado 
que a BBM era uma das em-
presas do fundo de venture 
capital Stratus que pretendia 
fazer IPO neste ano.

Expansão

A BBM Logística anun-
ciou no final do ano passa-
do projetos de expansão. A 
empresa criou uma área de 
Mergers and Acquisitions 
(M&A), focada nos processos 
de aquisição que fazem parte 

da estratégia de crescimen-
to do operador logístico. De 
acordo com a própria compa-
nhia, seu plano de expansão é 
embasado concomitantemen-
te no crescimento orgânico e 
no crescimento inorgânico, 
por meio de aquisições.

Em 2018 a BBM realizou 
sua primeira compra, envolven-
do as subsidiárias Transeich As-
sessoria e Transeich Armazéns 
Gerais de uma grande multina-
cional, e o plano da companhia 
é realizar novas aquisições já 
nos próximos meses.

Para estruturar e liderar a 
nova área, a BBM contratou 
Firmino Freitas, executivo 
com trajetória consistente no 

mercado de fusões e aqui-
sições. Antes de assumir o 
novo posto, ele foi um dos 
sócios da RGS Partners, uma 
das principais empresas de 
assessoria em fusões e aqui-
sições do Brasil.

“A contratação do Firmino 
faz parte de uma estruturada 
estratégia de crescimento, que 
inclui fusões e aquisições. Em 
alinhamento com essa es-
tratégia foi criada a área de 
M&A, que será responsável 
por conduzir todas as ini-
ciativas de aquisição junto 
ao mercado”, explicou em 
texto, publicado no portal da 
empresa, André Prado, CEO 
da BBM Logística.
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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

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos dos 
autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO DO 

EDIFÍCIO PARQUE RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DE 
LOURDES em face de JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE, 
processo nº 0031437-14.1987.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os 
interessados especialmente a JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE 
e GLICIA SIQUERA DE ANDRADE, que em 03/03/20, às 13:00 
hs., no Átrio do Fórum do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga 
nº 115, térreo, hall dos elevadores, o Leiloeiro MARIO MILTON B. 
RICART, venderá acima da avaliação, não havendo licitantes no 
dia 10/03/20, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na 
forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 1º RGI, 
matrícula nº 16631, Rua Dias da Cruz nº 202 apto 1706, bloco 
1 – Méier - RJ, avaliado as fls. 692/693 em 04/09/2019 por R$ 
510.000,00. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim como 
informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na 
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta 
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, 
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. 
Dado e passado nesta cidade, em 11/02/20. Eu, Rosely Rodrigues 
Antunes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. 
LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.

EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas 
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua 
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu  Estatuto, com fundamentos 
nos artigos 611, § 1° e 611-A da CLT e observadas as regras  previstas nos 
artigos 612 e 615 da CLT,  CONVOCA os empregados do BANCO ITAU-
UNIBANCO S/A lotados na agência digital da Rua da Passagem 123, na 
praia de Botafogo-RJ na base territorial deste sindicato, para se reunirem 
em Assembleia Extraordinária específica que se realizará no dia 20 de 
fevereiro de 2020, às 15h em primeira convocação e às 15h30min em 
segunda e última convocação, que será realizado na  rua da Passagem, 
nº 123 – Praia de botafogo-RJ , para discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Apreciação e deliberação sobre a minuta 
do Acordo Coletivo de Trabalho para explicitar que as atividades 
desenvolvidas nas Agências Digitais não se assemelham às realizadas 
nas centrais de Tele atendimento e, portanto não se enquadram no 
Anexo II, da NR-17, com vigência compreendida pelo período de 20 
de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021 a ser celebrado com o 
Banco Itaú-Unibanco S/A. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020.

Adriana da Silva Nalesso
Presidenta

MRV prevê lançar 6,5 mil unidades residenciais no RJ este ano 
Companhia 
também tem 
um fundo de 
investimento 
imobiliário

A mineira MRV Engenha-
ria e Participações, que se 
tornou nos últimos anos uma 
plataforma de soluções ha-
bitacionais, investiu R$ 235 
milhões em recursos ao lon-
go do ano passado. Quando 
calculado o acumulado dos 
últimos 10 anos o montan-
te ultrapassa R$ 1,4 bilhão. 
No quarto trimestre de 2019, 
cujos resultados globais se-
rão divulgados em 2 de mar-
ço, a empresa lançou no Rio 
de Janeiro mais de 3 mil uni-
dades residenciais na capital 
e no Grande Rio. Em 2020, 
o objetivo da plataforma é de 
lançar cerca de 6.500 unida-
des no estado do Rio. 

Com 40 anos de fundação, 
a empresa atravessa um bom 
momento. Em entrevista ao 
MONITOR Mercantil, Edu-
ardo Alves de Araújo Ro-
drigues, gestor de vendas da 
MRV, contou que uma das 
metas é a construção de mais 
imóveis residenciais para 
alugar. Isso está sendo feito 
por meio da startup Luggo, 
empresa controlada da MRV 
e voltada para locação e ges-
tão de ativos residenciais.

Diversificação

O modelo de negócio é 
diversificado na medida que 
envolve o processo de cons-
trução da MRV e depois a 

locação e a administração 
que ficam a cargo da Luggo. 
Depois, os ativos dos con-
domínios são transferidos 
ao Luggo Fundo de Investi-
mento Imobiliário (FII), ad-
ministrado pela Inter Distri-
buidora de Títulos e Valores 
Mobiliários. Os executivos 
da MRV afirmam que essa é 
uma maneira de investir em 
imóveis de forma indireta e 
descomplicada. “Hoje, um 
em cada 200 brasileiros vive 
em uma casa ou apartamen-
to construído pela MRV. A 
meta da companhia, em cur-
to prazo, é que esse número 
passe de um em cada 100 
brasileiros”, ressalta Rodri-
gues.

Em janeiro, a MRV ini-
ciou na B3 as negociações 
do Luggo. O valor inicial da 
cota na abertura do pregão 
foi de R$ 100. Foi o come-
ço das vendas das cotas do 
primeiro fundo imobiliário 
residencial do Brasil. Em 
meados de dezembro, o fun-
do obteve captação máxima, 
totalizando R$ 90 milhões. 
A carteira do FII possui duas 
unidades já funcionando, 
uma em Curitiba (PR), outra 
em Belo Horizonte (MG).

No total, o fundo contará 
com quatro empreendimen-
tos: o Luggo Cipestre (em 
BH) já em funcionamento 
com 116 unidades locadas 
em sua totalidade. e o Luggo 
Ecoville (em Curitiba), com 
88 unidades, que atingiu a 
marca de 80% de locação em 
pouco mais de dois meses 
após o lançamento.  O alu-
guel na unidade de BH é de 
R$ 1.100, e de R$ 1.600 na 
de Curitiba. Nos próximos 
meses, a previsão é de ou-
tros dois empreendimentos 
serem lançados, outro um 

em Curitiba e um em Cam-
pinas (SP).

A MRV diz que a Luggo 
é uma opção para o público 
que busca rentabilidade de 
investimento e flexibilidade 
para morar. “O modelo de 
negócio desenvolvido pela 
Luggo é totalmente inova-
dor, os imóveis são 100% 
para locação, o aluguel do 
imóvel é feito sem burocra-
cia e com agilidade, sem a 
necessidade de fiador, aná-
lise de crédito imediata e 
processo totalmente online”, 
cita Ricardo Paixão.

O diferencial apontado 
nesse tipo de negócio é que 
o processo de locação pode 
ser concluído em poucas ho-
ras, a assinatura do contrato 
é digital e o interessado pode 
visitar o empreendimento de 
onde estiver através de um 
tour virtual disponibilizado 
no site da empresa. 

A MRV atua em 158 ci-
dades em 21 estados (Rio 
Grande do Sul, Santa Cata-
rina, Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Piauí, Tocantins, 
Amazonas) e no Distrito Fe-
deral.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro e Gran-
de Rio, o ano de 2019 marcou 
os lançamentos da MRV nos 
bairros Engenho de Dentro, 
Campo Grande e Bonsuces-
so e nos municípios de São 
Gonçalo e Duque de Caxias. 
Segundo o gestor de vendas 
da MRV, apenas em obras de 
infraestrutura na vizinhança 

desses empreendimentos a 
companhia está investindo 
cerca de R$ 15 milhões, ge-
rando emprego e renda para 
os moradores das regiões. A 
meta que até 2025 o empre-
endimento de Campo Gran-
de --que contemplará no to-
tal 10.320 unidades - esteja 
totalmente pronto. O bairro 
receberá os complexos Par-
que Florestal e Green City. 
Os empreendimentos con-
tarão com 28 condomínios, 
parques e áreas arborizadas, 
além de fácil acesso ao trem 
e BRT. 

Esse empreendimento 
de Campo Grande terá vá-
rias fases. São 5.220 uni-
dades lançadas agora e ou-
tras 5.100 já previstas. “É 
do (programa) Minha Casa 
Minha Vida”, mas com um 
conceito mais sofisticado. 
Geração de 2.000 empregos 
diretos no pico da obra”, res-
salta Sandro Perin.  Em 2012 
a MRV consolidou parceria 
com o Banco do Brasil. Em 
2011, o BB passou a operar 
no Programa Minha Casa, 
Minha Vida e ofertar o pro-
duto “Crédito Associativo”, 
tornando um parceiro rele-
vante para a MRV.

Os projetos usam o con-
ceito de bairro planejado 
com parques, praças com 
projeto paisagístico, pas-
seios e ciclovias arborizadas, 
além de centros comerciais 
e espaços de convivência. 
Além disso, o entorno dos 
empreendimentos passará 
por melhorias na infraestru-
tura urbana.

Também haverá geração 
de energia elétrica por meio 
de placas fotovoltaicas que 
produzem eletricidade para 
as áreas comuns do residen-
cial. Com esta inovação é 

Eduardo Rodrigues: ‘Hoje, um em cada 200 brasileiros 
vive em uma casa ou apartamento construído pela MRV’

possível gerar economia na 
conta mensal de energia do 
condomínio.

Mudança de conceito

Nessas quatro décadas, 
a MRV migrou do conceito 
estrito de construtora para 
ser uma plataforma habita-
cional, especialista em solu-
ções de moradia. “Hoje, um 
em cada 200 brasileiros vive 
em uma casa ou apartamen-
to construído pela MRV. A 
meta da companhia, em cur-
to prazo, é que esse número 
passe de um em cada 100 
brasileiros”, anuncia Araú-
jo Rodrigues. Seu plano de 
expansão e consolidação no 
mercado brasileiro contem-
pla ainda ampliar o núme-
ro de unidades construídas, 
passando dos de 40 mil atu-

ais para 60 mil.  Segundo 
levantamento da Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc), o dé-
ficit habitacional do país está 
em torno de 7,78 milhões de 
unidades habitacionais.

Além da Luggo, outras 
subsidiárias do grupo MRV 
são:  a AHS (incorporadora 
da Flórida, que constrói e 
aluga para perfil Classe B) e 
a Urbamais Desenvolvimen-
to Urbano, especializada na 
construção e comercializa-
ção de lotes em loteamentos 
urbanos inteligentes. Além 
de comercializar espaços em 
seus loteamentos urbanos, a 
Urbamais também é especia-
lizada em planejar áreas resi-
denciais unifamiliares, áreas 
para incorporação, shoppin-
gs, centros comerciais e em-
presariais.

Sicredi libera R$ 12 bi em 
operações de crédito rural 

O Sistema de Crédito Co-
operativo (Sicredi) concedeu 
R$ 12 bilhões em mais de 
131 mil operações de crédito 
rural para os associados no 
primeiro semestre do Plano 
Safra 2019/20. Trata-se do 
maior valor liberado entre 
as instituições privadas que 
atuaram de julho a dezembro 
de 2019. Os dados constam 
do levantamento do Banco 
Central do Brasil (BC). O 
banco opera com 114 coope-
rativas de crédito.

O banco prevê conceder 
para esta safra mais de R$ 
20,1 bilhões em crédito ru-
ral, projetando atingir mais 
de 220 mil operações. O 
valor representa um cresci-
mento de 12,3% nos recur-
sos concedidos em relação 
ao ano-safra anterior, quan-
do foram disponibilizados 
R$ 17,9 bilhões em 190 mil 
operações.

Do montante para o ciclo 
atual, a expectativa é dispo-
nibilizar R$ 17,5 bilhões em 
operações de custeio, co-
mercialização e investimen-
to, além de R$ 2,6 bilhões 
com recursos direcionados, 
oriundos do BNDES (Ban-
co Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social).

Plano safra

Considerando todas as 
instituições (públicas e pri-
vadas) que liberam crédito 
rural no atual plano safra, o 
Sicredi foi o segundo maior 
agente liberador. “Nossa 
instituição manteve seu tra-
dicional desempenho, forne-
cendo crédito rural e outras 
soluções fundamentais para 
a sustentabilidade do agro-
negócio.

O resultado nos seis pri-
meiros meses do Plano Sa-
fra 2019/20 evidencia nosso 
compromisso de apoiar os 
associados com produtos e 
serviços adequados as suas 
necessidades, contribuin-
do para o seu crescimento”, 
destaca Gustavo Freitas, di-

retor executivo de crédito do 
Sicredi. O banco tem mais 
de 4 milhões de associados e 
está presente em 22 estados 
e no Distrito Federal.

Desembolsos do BNDES

Além do desempenho 
apresentado no primeiro 
semestre do Plano Safra 
2019/20, o Sicredi também 
ganhou destaque, em 2019, 
no ranking de desembolsos 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), que tem 
como objetivo identificar o 
desempenho das instituições 
financeiras nas operações 
indiretas, isto é, aquelas em 
que o BNDES participa indi-
retamente no repasse de re-
cursos por meio de um agen-
te financeiro credenciado.

Desembolsos

Na colocação geral, que 
leva em conta os desembol-
sos ao longo do ano de 2019, 
o Sicredi é o segundo colo-
cado no ranking das Institui-
ções Credenciadas das Ope-
rações Indiretas do BNDES, 
disponibilizando R$ 2,9 bi-
lhões em 30 mil operações. 
Já nos repasses dos Progra-
mas Agrícolas, a instituição 
figura na 1ª posição entre 
as que liberaram crédito no 
âmbito do Inovagro. Nesta 
linha, o Sicredi aprovou 463 
operações, liberando um to-
tal de R$ 312,9 milhões.

Nas linhas do Pronaf e 
do Moderagro, a instituição 
ocupa a 2º colocação entre 
as que mais desembolsaram 
crédito rural no ano passado. 
No Pronaf, o Sicredi conce-
deu R$ 1,1 bilhão em 19 mil 
operações. No Moderagro 
foram liberados R$ 174,9 
milhões em 569 operações. 
Na linha Pronamp, a insti-
tuição financeira cooperati-
va ocupa o 3º lugar, com R$ 
149,2 milhões liberados para 
os agricultores em 953 ope-
rações.

China: mercado de commodities cresce pelo quinto mês
O Índice de Mercadorias 

a Granel da China (CBMI), 
um indicador de ativida-
des do mercado interno de 
commodities a granel, ficou 
acima da linha expansão-
contração de 100%, che-
gando a 102,9% em janeiro, 
0,2 ponto percentual a mais 
em relação ao mês anterior 

e atingindo um pico em dez 
meses, de acordo com a Fe-
deração Chinesa de Logísti-
ca e Aquisição (FCLA).

A FCLA atribuiu o aumen-
to ao crescimento contínuo 
nos subíndices de oferta e 
estoque no setor de commo-
dities a granel. Ao mesmo 
tempo, o subíndice de vendas 

continuou tendendo para bai-
xo, indicando pressão do ex-
cesso de oferta e de estoque.

Conforme a Xinhua, consi-
derando a suspensão de traba-
lho e restrições de transporte 
através do país devido à epi-
demia do novo coronavírus, a 
FCLA previu impactos nega-
tivos “relativamente grandes” 

sobre a oferta e o consumo de 
commodities a granel.

O mercado experimentará 
uma pressão decrescente no 
primeiro trimestre e poderá 
melhorar no segundo trimes-
tre na medida em que a epi-
demia alivia e o governo in-
tensifica as políticas de ajuste 
anticíclico, disse a FCLA.

J C Cardoso




