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Trabalho com carteira sobe 
mas renda fi ca estagnada

Renda média per capita domiciliar sobe 4,8%

Uma notícia positiva e uma ne-
gativa se destacam nos resultados 
da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad), 
divulgada pelo IBGE nesta sexta-
feira. Por um lado, o aumento da 
população ocupada com carteira fi-
cou acima do crescimento dos tra-
balhadores por conta própria. Por 
outro, a renda não se modificou em 
um ano.

A taxa de desocupação (11,2%) 
no trimestre móvel encerrado em 
janeiro de 2020 caiu 0,4 ponto 
percentual (p.p.) em relação ao tri-
mestre de agosto a outubro de 2019 
e 0,8 p.p. em relação ao trimestre 
de novembro de 2018 a janeiro de 
2019.

A população desocupada (11,9 
milhões de pessoas) teve redução 
em ambas as comparações: 453 
mil pessoas a menos (3,57%) em 
relação ao trimestre móvel anterior 
e 712 mil pessoas a menos (5,6%) 
em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior. A população ocupada 
(94,2 milhões) ficou estável em re-
lação ao trimestre anterior. Em re-
lação ao mesmo trimestre do ano 
interior, houve alta de 2% (mais 1,9 
milhão de pessoas).

Laís Soares, analista sênior da 

Lafis, destaca que houve, em rela-
ção ao início do ano passado, um 
incremento de 845 mil pessoas 
ocupadas com carteira de trabalho 
e 745 mil trabalhadores por conta 
própria, um crescimento de 2,6% e 
3,1%, respectivamente.

“Esse movimento é muito positi-
vo para a economia, uma vez que a 
categoria dos ocupados com cartei-
ra, além de acumular mais benefí-
cios em relação ao trabalhador não 
formal, possui melhor aprovação 
do crédito junto ao setor bancário 
e tradicionalmente, apresenta ren-
dimento médio superior ao das ca-
tegorias do setor informal”, afirma 
Laís.

O rendimento médio real habi-
tual (R$ 2.361) no trimestre mó-
vel terminado em janeiro de 2020 
apresentou estabilidade tanto em 
relação ao trimestre imediatamente 
anterior quanto ao início de 2019. 
A massa de rendimento real habitu-
al (R$ 217,4 bilhões) ficou estável 
frente ao trimestre anterior e cres-
ceu apenas 2,2% frente ao mesmo 
trimestre do ano anterior.

A taxa de informalidade atingiu 
40,7%, pequena queda, motivada 
pelo aumento de trabalhadores com 
CNPJ. Página 3

O Brasil registrou um rendi-
mento domiciliar per capita de R$ 
1.438,67, em 2019, um aumento 
de 4,8% em relação ao ano ante-
rior, quando a renda média era de 
R$ 1.373,00. O valor foi anuncia-
do nesta sexta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). A pesquisa é feita com 
base nas informações colhidas na 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contí-
nua) e são enviados ao Tribunal de 
Contas da União (TCU).

O Distrito Federal foi a unidade 
da Federação com a maior renda em 

domicílio per capita: R$ 2.685,76, 
enquanto o Maranhão registrou o 
menor valor: R$ 635,59.

Em São Paulo, a renda foi de 
R$ 1.945,73 e, no Rio de Janei-
ro, R$ 1.881,57 – ambas acima da 
média nacional. Já Minas Gerais 
ficou abaixo do rendimento per 
capita médio brasileiro, com R$ 
1.357,59.

A divulgação do rendimento no-
minal mensal dos domicílios brasi-
leiros serve como um dos critérios 
de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados e dos Distrito Federal 
(FPE).

Comércio
perde R$ 203
milhões com
as chuvas
Prejuízos equivalem 
a 0,5% das vendas, 
frustrando 1 mês de 
recuperação

As chuvas que ocorreram no 
país na primeira quinzena de feve-
reiro provocaram prejuízos para o 
setor varejista da ordem de R$ 203 
milhões nas três principais capitais 
da Região Sudeste, de acordo com 
estudo da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), divulgado no Rio 
de Janeiro.

Isso equivale à perda de cerca de 
0,5% em vendas, disse à Agência 
Brasil o economista da CNC Fabio 
Bentes, responsável pelo estudo. 
Medindo o impacto isolado nas 
capitais, o prejuízo alcançou R$ 
122,9 milhões no mês, em São Pau-
lo; R$ 46,4 milhões no Rio de Ja-
neiro; e R$ 34,2 milhões, em Belo 
Horizonte.

Bentes afirmou que a perda de 
0,5% das vendas pode parecer pou-
co. Só que 0,5% foi a média de cres-
cimento do varejo nos últimos sete 

meses. “É como se a gente tivesse 
perdido um mês de crescimento por 
conta das chuvas”, lamentou.

A pesquisa partiu da constatação 
do Instituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet) e do Alerta Rio de 
que as cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte foram 
as capitais com maior volume de 
chuvas nos primeiros quinze dias 
deste mês.

O fato chamou a atenção dos 
economistas da confederação por-
que se trata das principais capitais 
brasileiras. “A gente constatou que 
nos meses em que há uma quanti-
dade de chuva muito acima da mé-
dia, o varejo, nessas regiões, tende 
a ter resultados negativamente afe-
tados pelo volume de chuva”, disse 
Bentes.

Um impacto é a perda de merca-
dorias. O outro é que a quantidade 
grande de chuva afeta a circulação 
dos consumidores, mesmo em am-
bientes mais resguardados das chu-
vas, como shopping centers, por 
exemplo.

Órgãos do Governo Federal aler-
tam para a possibilidade de chuvas 
intensas no Espírito Santo, Minas 
Gerais (leste e sudeste), Rio de Ja-
neiro e São Paulo (nordeste e litoral 
norte) até a próxima quarta-feira.

Economista diz 
que trabalho aos 
domingos não faz 
economia crescer

A Medida Provisória (MP) nº 
905, que institui a Carteira Verde 
e Amarela, criada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, com o 
aval do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), retira diversos direi-
tos trabalhistas e traz, entre outras 
medidas, a liberação do trabalho 
aos domingos em todos os setores.

Apesar de algumas mudanças no 
texto original do governo, o relator 
da MP, deputado Christino Aureo 
(PP/RJ), aprovou que, nos setores 
de comércio e serviços, o descan-
so semanal deverá coincidir com 
o domingo pelo menos uma vez a 
cada quatro semanas. Para indús-
tria, agricultura, pesca e demais 
setores, uma vez a cada sete sema-
nas. O texto do relator ainda deverá 
passar por votação na Câmara dos 
Deputados.

A professora de economia da 
Universidade de São Paulo (USP), 
Leda Paulani, critica a liberação 
do trabalho aos domingos. Segun-
do ela, a medida não trará nenhum 
benefício para a economia do país, 
somente a perda de direitos.

Para ela, a MP da Carteira Ver-
de e Amarela, é mais uma etapa de 
implantação da cartilha neoliberal 
do atual governo, que tem como 
projeto a flexibilização e perdas de 
direitos trabalhistas, pois não tem 
nenhum impacto positivo na eco-
nomia.

“O efeito sobre a recuperação 
econômica é zero. O problema 
dessa crise é a falta de demanda. 
Não adianta incentivar o consumo 
abrindo o comércio aos domingos, 
como já vem sendo feito, se os tra-
balhadores não têm dinheiro para 
consumir, nem mesmo empregos, 
já que estamos num momento em 
que há fábricas demitindo e outras 
optando por férias coletivas”, diz a 
professora de economia.

Segundo Paulani, numa crise fi-
nanceira em que os investimentos 
privados estão em baixa, é o inves-
timento público que deveria ser uti-
lizado para fazer a economia girar e 
ser sustentável.

Fernando Frazão/ABr

Volkswagen 
pagará 830 
milhões de euros 
a clientes lesados

A montadora alemã Volkswagen 
se dispôs a pagar cerca de 830 mi-
lhões de euros a cerca de 260 mil 
clientes alemães afetados por uma 
alteração nos motores a diesel de 
carros da empresa, no caso conhe-
cido como Dieselgate.

O valor foi definido em um acor-
do extrajudicial entre a Federação 
das Organizações de Consumido-
res Alemães (VZBV) e a empresa, 
afirmou nesta sexta-feira um tribu-
nal regional na cidade de Brauns-
chweig, na Alemanha. 

O grupo automotivo é acusado 
de ter prejudicado deliberadamente 
seus clientes ao instalar, sem o co-
nhecimento deles, um dispositivo 
que fazia o veículo parecer menos 
poluente do que realmente era.

Segundo a VZBV, a compensa-
ção varia, dependendo do modelo 
do veículo, de 1.350 e 6.257 euros, 
o que equivale a, em média, 15% do 
preço de compra do veículo.

Os clientes que compraram car-
ros após 31 de dezembro de 2015 
– ou seja, depois que o escândalo 
veio à tona – e os que não residiam 
na Alemanha no momento da aqui-
sição não receberão uma oferta de 
compensação.
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Em diversas oportunida-
des, o Papa Francisco tem se 
manifestado sobre a necessi-
dade de repensar o funciona-
mento da economia global, 
condenando a especulação e 
defendendo que as finanças 
estejam a serviço da econo-
mia real e da justiça na alo-
cação dos recursos.

Na caminhada da Audi-
toria Cidadã da Dívida, ao 
longo dos últimos 20 anos, 
conseguimos determinar o 
funcionamento do que bati-
zamos de Sistema da Dívida, 
ou seja, a utilização do endi-
vidamento público às aves-
sas, de tal forma que, em vez 
de aportar recursos viabili-
zadores de grandes inves-
timentos, a dívida pública 
tem sido gerada por diversos 
mecanismos que provocam 
a contínua transferência de 
recursos públicos principal-
mente para bancos privile-
giados.

Nesse artigo, resumimos 
algumas das principais ma-
nifestações do Papa Francis-
co sobre Economia, a fim de 
ressaltar a centralidade do 
Sistema da Dívida, por ser o 
instrumento mais relevante 
na produção da escassez e da 
injustiça econômica e social. 
E isso precisa mudar – ur-
gentemente!

Em 2015, desde a sua 
manifestação por meio da 
importante carta encíclica 
Laudato Si, o Papa Francis-
co vem apontando o proble-
ma da dívida pública como 
um instrumento de controle 
e sua relação com a dívida 
ecológica, com grandes da-
nos humanos e ambientais 
insustentáveis, e, também, 
fazendo o chamado para a 
conscientização de que so-
mos uma só família, confor-
me trechos a seguir transcri-
tos:

“51. A desigualdade não 
afeta apenas os indivíduos 
mas países inteiros, e obriga 
a pensar numa ética das re-
lações internacionais. Com 
efeito, há uma verdadeira 
‘dívida ecológica’, particu-

larmente entre o Norte e o 
Sul, ligada a desequilíbrios 
comerciais, com consequên-
cias no âmbito ecológico e 
com o uso desproporcionado 
dos recursos naturais efetua-
do historicamente por alguns 
países. (…) A isto acrescen-
tam-se os danos causados 
pela exportação de resíduos 
sólidos e líquidos tóxicos 
para os países em vias de 
desenvolvimento (…) Ge-
ralmente, quando cessam as 
suas atividades e se retiram, 
deixam grandes danos hu-
manos e ambientais, como 
o desemprego, aldeias sem 
vida, esgotamento de al-
gumas reservas naturais, 
desflorestamento, empobre-
cimento da agricultura e pe-
cuária local, crateras, colinas 
devastadas, rios poluídos e 
qualquer obra social que já 
não se pode sustentar.”

“52. A dívida externa dos 
países pobres transformou-
se num instrumento de con-
trole, mas não se dá o mes-
mo com a dívida ecológica. 
De várias maneiras os povos 
em vias de desenvolvimento, 
onde se encontram as reser-
vas mais importantes da bio-
sfera, continuam a alimentar 
o progresso dos países mais 
ricos à custa do seu presen-
te e do seu futuro. (…) e, 
como disseram os bispos dos 
Estados Unidos, é oportuno 
concentrar-se ‘especialmen-
te sobre as necessidades dos 
pobres, fracos e vulneráveis, 
num debate muitas vezes do-
minado pelos interesses mais 
poderosos’. É preciso revi-
gorar a consciência de que 
somos uma única família hu-
mana. Não há fronteiras nem 
barreiras políticas ou sociais 
que permitam isolar-nos e, 
por isso mesmo, também 
não há espaço para a globali-
zação da indiferença.”

Em 2018, quando refe-
rendou e determinou a pu-
blicação do documento Oe-
conomicae et pecuniariae 
(Questões Econômicas e 
Financeiras), a posição as-
sumida pelo Papa Francisco 

foi ainda mais contundente! 
Dentre os diversos temas 
tratados, o documento exige 
mais ética no trato das finan-
ças e repudia explicitamente 
as elevadas taxas de juros e 
comportamentos usurários; a 
criação de ativos tóxicos de 
risco como a securitização 
de créditos; a produção de 
derivativos, particularmen-
te as “securitizações”; as 
apostas representadas pelos 
swaps; os paraísos fiscais 
que possibilitam manobras 
tributárias, sonegação e ope-
rações criminosas; e até o 
sistema bancário que opera 
nas sombras, conforme tre-
chos transcritos:

“(…) Neste âmbito, parece 
claro que aplicar taxas de ju-
ros excessivamente elevadas, 
não sustentáveis pelos sujei-
tos que tomaram os créditos, 
representa uma operação não 
somente ilegítima eticamen-
te, mas também disfuncional 
à saúde do sistema econô-
mico. Semelhantes práticas, 
assim como comportamentos 
usurários, desde sempre fo-
ram advertidos pela consci-
ência humana como iníquos 
e pelo sistema econômico 
como adversos ao seu bom 
funcionamento. (…)”

“A criação de títulos de 
crédito de alto risco – que 
operam uma espécie de cria-
ção fictícia de valor, sem um 
adequado controle de quali-
dade e uma correta avaliação 
do crédito – pode enrique-
cer aqueles que os interme-
deiam, mas cria facilmente 
insolvência em prejuízo de 
quem deve recebê-los. Isto 

vale ainda mais se o peso 
da criticidade destes títulos 
é transferido ao mercado, 
no qual são espalhados e di-
fundidos, em vez de ser co-
locado sobre o instituto que 
os emite (cf. por exemplo, 
securitização dos emprésti-
mos). Assim, pode-se criar 
intoxicação de grande alcan-
ce e dificuldades potencial-
mente sistêmicas. Uma tal 
contaminação dos mercados 
contradiz a necessária saú-
de do sistema econômico-
financeiro e é inaceitável do 
ponto de vista de uma ética 
respeitosa do bem comum. 
(…)”

“Todavia, para alguns ti-
pos de derivados (particular-
mente as chamadas securiti-
zações) assistiu-se ao fato de 
que, a partir das estruturas 
originárias e ligadas a in-
vestimentos financeiros in-
dividuáveis, foram constru-
ídas estruturas sempre mais 
complexas (securitizações 
de securitizações), nas quais 
é sempre mais difícil – quase 
impossível depois de várias 
destas transações – estabele-
cer em modo racional e équo 
o valor fundamental delas. 
Isto significa que cada pas-
so na compra e venda destes 
títulos, para além da vontade 
das partes, opera de fato uma 
distorção do valor efetivo 
daquele risco que, ao con-
trário, o instrumento deveria 
tutelar. Tudo isto tem favore-
cido o surgimento de bolhas 
especulativas, que foram im-
portantes causas da recente 
crise financeira. (…)”

“É evidente que a ale-
atoriedade advinda destes 
produtos, que na operação 
originária ainda não emerge 
– unida também a diminui-
ção crescente da transparên-
cia daquilo que asseguram 
– os torna sempre menos 
aceitáveis do ponto de vista 
de uma ética respeitosa da 
verdade e do bem comum. 
Isto porque são transfor-
mados em uma espécie de 
bomba relógio, prontos a 
deflagrar mais cedo ou mais 

tarde a falta de confiabili-
dade econômica e a conta-
minação da saúde dos mer-
cados. Verifica-se aqui uma 
carência ética, que se torna 
mais grave quanto mais tais 
produtos são negociados nos 
mercados chamados não re-
gulamentados ( ) – mais ex-
postos ao azar que os merca-
dos regulamentados, quando 
não à fraude – e subtraem a 
linfa vital e investimentos à 
economia real. (…)”

“Semelhante avaliação 
ética pode ser efetuada tam-
bém em relação à utilização 
dos  CDS [Credit Default 
Swap] os quais são particu-
lares contratos de assegura-
ções do risco de falência que 
permitem de apostar no risco 
de falência de uma terceira 
parte também a quem não 
assumiu precedentemen-
te um risco de crédito, e de 
reiterar tais operações no 
mesmo evento. Tal fato não 
é absolutamente consentido 
pelos normais pactos de as-
seguração. (…)”

“29. Não é mais possível 
ignorar fenômenos como o 
difundir-se no mundo de sis-
temas bancários paralelos ou 
‘sombra’ ( ), os quais, mes-
mo compreendam também 
tipologias de intermediação 
cuja operatividade não apa-
rece imediatamente crítica, 
de fato têm determinado uma 
perda de controle do sistema 
de parte das autoridades de 
vigilância nacionais. Tem-se 
favorecido assim de maneira 
desconsiderada o uso da cha-
mada finança criativa, cujo 
motivo principal de inves-
timento dos recursos finan-
ceiros é sobretudo de caráter 
especulativo, se não pre-
datório, e não constitui um 
serviço à economia real. Por 
exemplo, muitos concordam 
que a existência de tais sis-
temas ‘sombra’ seja uma das 
principais causas que favo-
receram o desenvolvimento 
e a difusão global da recente 
crise econômico-financeira, 
iniciada nos Estados Unidos, 
com a crise dos empréstimos 

no verão de 2007. (…)”
“Hoje mais da metade do 

comércio mundial é efetua-
do por grandes sujeitos que 
reduzem a carga tributária 
transferindo os lucros de 
uma sede para outra, segun-
do as suas conveniências, 
transferindo os ganhos para 
os paraísos fiscais e os cus-
tos para os países de elevada 
imposição tributária. Parece 
claro que tudo isto subtraiu 
recursos decisivos para a 
economia real e contribuiu 
a gerar sistemas econômicos 
fundados na desigualdade. 
Além do mais, não é possível 
calar que aquelas sedes em 
muitas ocasiões tornaram-se 
lugares habituais para a lava-
gem de dinheiro, isto é, dos 
resultados de receitas ilícitas 
(furtos, fraudes, corrupção, 
associações para delinquir, 
máfia, saque de guerra (…).”

Esse documento teve 
grande repercussão públi-
ca, porém, na prática, pouca 
mudança tem ocorrido no 
funcionamento dos merca-
dos financeiros mundo afo-
ra. Em 2020, o Papa Fran-
cisco convoca a juventude 
do mundo todo para refletir 
sobre a necessidade de outro 
modelo econômico mais jus-
to, solidário e ético – a Eco-
nomia de Francisco – e pro-
move um encontro na Itália, 
não por acaso na cidade de 
Assis, cidade de São Fran-
cisco, santo que se destaca 
por sua atitude de profunda 
fraternidade e partilha.

Vários textos têm surgido 
sobre a Economia de Fran-
cisco, porém, poucos falam 
do principal alimento do po-
der financeiro mundial, que 
é a chamada Dívida Pública. 
Nesse tema, dado o nosso 
acúmulo de quase 20 anos de 
estudos, é que pretendemos 
contribuir para esse debate, 
como veremos no próximo 
artigo.

  Maria Lucia 
Fattorelli

Coordenadora nacional da 
Auditoria Cidadã da Dívida.

Papa Francisco 
convoca para 
refletir sobre 
necessidade de 
outro modelo 
econômico

A Economia de Francisco e o Sistema da Dívida

O signifi cado do Carnaval
Todos os anos, em uma 

metrópole mundialmente 
conhecida por sua pujan-
ça cultural, realiza-se uma 
magnífi ca festa popular que 
movimenta a economia e 
gera oportunidades de traba-
lho, sobretudo no comércio 
e no setor de serviços. Nos 
vários dias de folguedo, de-
zenas de milhares de turistas 
domésticos e estrangeiros 
unem-se aos locais vestindo 
fantasias coloridas para ce-
lebrar com desfi les, música, 
dança e – por que não? –   
milhões de litros de cerveja, 
a bebida “ofi cial” do evento.

As referências do parágra-
fo acima poderiam facilmen-
te ser associadas ao Carnaval 
do Rio de Janeiro, a maior 
festa de rua do mundo, po-
rém a descrição aqui posta 
trata da Oktoberfest, realiza-
da anualmente em Munique, 

na Alemanha, entre meados 
de setembro e o começo de 
outubro. Há, sim, similitudes 
entre as duas expressões cul-
turais, mas há também dife-
renças importantes sobre as 
quais vale refl etir.

Tal como o evento ale-
mão, o Carnaval é um alia-
do econômico que deve não 
somente ser prestigiado, 
como igualmente incenti-
vado. Em números, segun-
do a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
as atividades turísticas no 
período de Momo movi-
mentaram R$ 8 bilhões em 
2020, no Brasil.

No entanto, os ganhos 
podem ser depauperados 
pelo fato de que a folia 
por aqui tem início virtu-
almente no primeiro dia 
do ano, imediatamente em 

seguida ao Réveillon, o 
que torna realista o velho 
rifão: “No Brasil, o ano 
só começa depois do Car-
naval”, ou seja, com um 
atraso de quase 90 dias no 
calendário, já que o perío-
do é marcado por proble-
mas na mobilidade urbana 
e no funcionamento das 
cidades. Diferentemente, 
na Okberfest, a festivida-
de não estorva as ativida-
des normais dos alemães, 
nem tampouco dos muni-
quenses.

Lá, a ordem pública im-
pera nos dias de folia, e não 
se concebe a preparação, 
que no Rio é inescapável, 
envolvendo a colocação 
de tapumes protetivos em 
fachadas de shoppings cen-
ters, blindex de bancos e 
lojas comerciais e de cer-
cas em jardins na orla das 

praias, a propósito de pre-
caução contra as renitentes 
cenas de vandalismo e de-
predação.

Lá, há banheiros públicos 
em quantidade e disposição 
adequadas à dimensão do 
evento. Além disso, o sis-
tema de transporte público 
e de controle do tráfego 
funcionam. Aqui, a quanti-
dade e a qualidade dos ba-

nheiros são precárias, e as 
reconhecidas defi ciências 
dos modais de passageiros, 
assim como as recorrentes 
interdições de vias para a 
passagem e concentração 
de blocos, resultam em en-
garrafamentos que são pro-
vações para cariocas e tu-
ristas, sem falar no risco de 
situações graves, quando 
é preciso o deslocamento 
rápido, por exemplo, para 
buscar ajuda médica.

Lá, os direitos de quem 
quer e de quem não quer 
participar do Carnaval são 
respeitados. Aqui, os trans-
tornos colaterais à festa, 
principalmente no Rio de 
Janeiro, resultam em inúme-
ras violações a garantias da 
cidadania.

Não se trata de empanar a 
beleza do Carnaval brasilei-
ro, nem de reputá-lo inferior, 

em qualquer aspecto, a qual-
quer outro evento similar no 
planeta, mas sim de reconhe-
cer que na sua realização nos 
falta a preocupação com a 
coletividade em seu sentido 
mais amplo.

É nossa obrigação, na 
qualidade de autoridades, ci-
dadãos e particularmente de 
foliões, evitar a todo custo 
que essa festa formidável, 
tão representativa da alegria 
do povo brasileiro – e, em 
especial, dos cariocas – dei-
xe de ostentar o originário 
brilho. Não vamos permitir, 
em última análise, que esse 
patrimônio cultural brasilei-
ro também se corrompa, per-
dendo seu signifi cado e sua 
beleza.

  Reis Friede
Desembargador Federal e 

presidente do TRF-2.

Festividade 
em Munique 
não estorva 
as atividades 
normais dos 
alemães
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Na ditadura, multis não 
conseguiram achar o pré-sal

Os contratos de serviço com cláusula de risco foram 
autorizados pelo presidente general Geisel em outubro de 
1975 para exploração de petróleo e gás (as companhias 
estrangeiras não seriam donas das reservas que viessem a 
descobrir) e assinados com as principais multinacionais, 
relata, em artigo, Patrícia Laier, geóloga e diretora do 
Sindipetro-RJ.

“No livro comemorativo dos 50 anos da Associação 
dos Engenheiros da Petrobrás, a Aepet, o ex-presidente 
da entidade Fernando Siqueira faz um resumo do resul-
tado da vigência dos contratos: ‘Durante a vigência dos 
contratos de risco, 243 contratos foram assinados com 35 
das maiores e mais experientes empresas internacionais. 
Estas dispuseram, por força de diretriz superior, de 85% 
do total das áreas com rochas sedimentares passíveis de 
conter petróleo. Tais áreas, postas em licitação, foram 
divididas e subdivididas em áreas ou blocos, oferecidos 
com todas as informações geológicas e geofísicas até 
então coletadas pela Petrobrás’.”

A Bacia de Santos, onde o pré-sal foi descoberto em 
2006 pela Petrobras, ficou com as multinacionais es-
trangeiras no período da vigência dos contratos de risco 
(1975–1987). E tudo o que elas descobriram foi o campo 
de gás de Merluza (1979/Pecten, Shell) no pós-sal.

Ociosidade
O nível de utilização da capacidade instalada no setor 

de máquinas e equipamentos se encontra em 72,5%, pou-
co abaixo do nível médio da indústria de transformação 
(74%). “A carteira de pedidos, importante indicador ante-
cedente de vendas, também continua reduzida, em função, 
principalmente, da ausência de grandes projetos de inves-
timentos. Em janeiro, ainda que o nível de consultas tenha 
se elevado, houve queda de 5,4% na carteira de pedidos”, 
segundo balanço feito pela Abimaq, associação do setor.

A indústria de máquinas e equipamentos, que já che-
gou a empregar 386 mil trabalhadores (setembro de 
2011) hoje conta com apenas 305 mil.

De 4 em 4 anos
Em 2016, último ano bissexto antes de 2020, foram 

registrados 12.522 nascimentos em 29 de fevereiro no 
Brasil. A chance de uma pessoa nascer neste dia é de 1 
em 1.461. Os cartórios devem registrar a data correta na 
certidão de nascimento.

Segundo Andreia Gagliardi, oficial do Cartório de 
Registro Civil da Vila Madalena, em São Paulo (SP), é 
proibido que se mude a data de nascimento da criança ao 
registrá-la. “A certidão de nascimento é feita a partir da 
Declaração de Nascido Vivo (DNV), documento expe-
dido pelo hospital onde a criança nasceu ou pelo profis-
sional que acompanhou o parto”, explica Andreia. Con-
forme a Lei 12.662, de 2012, a DNV deve conter nome 
e prenome do indivíduo, sexo, data, horário e município 
de nascimento, além dos dados da mãe.

Campeões antinacionais
O Brasil tem o dobro da população do Vietnã e quase 

70 vezes seu território, mas acaba de ser ultrapassado 
pelo país asiático – que segue a tendência do continente 
de valorizar as grandes empresas nacionais – em exporta-
ção, anota em seu Twitter o professor Marcio Pochmann. 
“Ataque contra ‘campeãs nacionais’ validou a desmonta-
gem da soberania brasileira pelo neoliberalismo”, resume 
o economista.

Importadores
O dólar a R$ 4,50 é ruim para 44% dos empresários 

do setor têxtil ouvidos pela Abit, positivo para 37% e 
neutro para 19%. Só 22,6% das empresas se dizem afe-
tadas pela crise em torno do coronavírus, por conta do 
desabastecimento e da alta dos insumos. Pouco mais de 
1/3 (35%) viram aumentar a demanda por seus produtos 
no mercado interno.

Comprar na baixa
A doméstica que comprou dólar em 12/2, a R$ 4,342, 

conseguiu aumentar em 4% seu patrimônio até esta sex-
ta-feira (28). O investidor que comprou quando Guedes 
disse que dólar alto era para ficar, em 25/11, faturou 7%. 
O especulador esperto que comprou em 31/1/2019 lu-
crou 18%.

Rápidas
CPTM, EMTU e Metrô paulistas comemoram o Dia 

Internacional da Mulher a partir desta semana, com 
ações no Terminal Metropolitano Jabaquara e na Estação 
Tatuapé *** Em 1º e 15 de março acontecerá a feira de 
produtores rurais de Duque de Caxias, no Caxias Shop-
ping, das 12h às 18h *** A direção nacional da Força 
Sindical realizará, nesta terça-feira, às 10h, um encontro 
com o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). 
É o primeiro do ciclo de debates “Um Brasil que quere-
mos”. Será no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 
( Rua Galvão Bueno, 782).

Criando o próprio emprego
Trabalhadores 
registrados 
como empresa 
já chegam a 5,2 
milhões 

A informalidade no mer-
cado de trabalho caiu no tri-
mestre móvel terminado em 
janeiro, na comparação com 
o período anterior, termina-
do em outubro de 2019. Isso 
porque aumentou em 5,2% o 
número de trabalhadores por 
conta própria com CNPJ, ou 
seja, registrados como em-
presa. Na comparação anual, 
o aumento do CNPJ entre 
trabalhadores por conta pró-
pria foi de 10,6%. Com isso, 
essa categoria alcançou 5,2 
milhões de pessoas.

A informalidade caiu de 
41,2% para 40,7% na com-
paração trimestral. Na com-
paração anual, em janeiro de 
2019 a taxa ficou em 40,6%. 
Do total de 38,3 milhões 
de trabalhadores informais, 
11,67 milhões estão em-

pregados no setor privado, 
uma redução de 179 mil, e 
4,5 milhões são empregadas 
domésticas sem carteira as-
sinada. Os trabalhadores por 
conta própria sem CNPJ so-
mam 19,3 milhões, 129 mil 
a menos do que no trimestre 
anterior. Ao todo, 479 mil 
pessoas saíram da informa-
lidade, sendo 129 mil na ca-
tegoria trabalhador familiar 
auxiliar.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contí-
nua, os primeiros de 2020, e 
foram divulgados nesta sex-
ta-feira pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Segundo o 
instituto, a taxa de desocu-
pação ficou em 11,2%, com 
um total de 11,9 milhões de 
pessoas.

Segundo a analista da 
Pnad Contínua, Adriana Be-
ringuy, da Coordenação de 
Trabalho e Rendimento do 
IBGE, ainda não é possível 
afirmar que há uma tendên-
cia de melhora para o ano, 
já que os dados divulgados 
hoje incluem os bons resul-
tados de novembro e dezem-
bro de 2019, quando houve 

expansão na carteira de tra-
balho assinada.

 “Precisa se distanciar um 
pouco desses meses para ver 
se essas pessoas que con-
seguiram trabalhos tempo-
rários no fim de ano serão 
retidas no mercado. Janeiro 
é um mês de transição, tem 
efeitos ocorrendo que não 
permitem a gente ter uma 
definição da tendência do 
que pode estar ocorrendo da-
qui para a frente”.

Inatividade

A analista explica que o 
aumento de 1,3% na inativi-
dade, ou seja, pessoas de 14 
anos ou mais fora do merca-
do de trabalho, também con-
tribuiu para a queda da deso-
cupação, já que a ocupação 
se manteve estável em 94,2 
milhões de pessoas. 

 “Vimos uma queda na 
taxa de desocupação em re-
lação ao trimestre anterior e 
ao mesmo período de 2019. 
Essa queda está muito rela-
cionada a um efeito sazonal 
de processo de interrupção 
por procura de trabalho. As 
pessoas, em função de férias, 
se retiram temporariamente 

da procura, ou seja, há me-
nos pressão sobre o merca-
do de trabalho, fazendo essa 
taxa cair”.

O rendimento médio ha-
bitual ficou estável em R$ 
2.361 e a massa de rendi-
mento também, com cres-
cimento de 2,2% apenas na 
comparação anual, totalizan-
do R$ 217,4 bilhões. 

 “Essa estabilidade já vem 
ocorrendo nas últimas divul-
gações, está relacionada ao 
fato de que a ocupação vem 
expandindo, mas por meio 
de ocupações de baixos ren-
dimentos. Tem mais gente 
trabalhando, mas com ren-
dimentos menores. A massa 
cresce não através da expan-
são do rendimento, mas pelo 
fato de ter mais pessoas tra-
balhando”.

O setor público diminuiu 
3,2% na comparação trimes-
tral e 4,6% em relação a ja-
neiro de 2019. Entre novem-
bro do ano passado e janeiro 
de 2020, 39 mil trabalhado-
res com carteira assinada 
deixaram o setor público. A 
categoria está em 1,19 mi-
lhão de pessoas. Militares e 
setor público estatutário so-
mam 7,96 milhões.

Setor público têm maior superávit para janeiro em 19 anos
As contas de todos os en-

tes do governo ficaram posi-
tivas em R$ 56,276 bilhões, 
o maior resultado desde o 
início da série histórica, 
em 2002. Com isso, o setor 
público consolidado – que 
engloba governo federal, es-
tados, municípios e estatais 
– registrou o maior superá-
vit primário para meses de 
janeiro em 19 anos, segundo 
dados divulgados nesta sex-
ta-feira pelo Banco Central 
(BC).

O superávit primário re-
presenta o quanto o governo 
consegue economizar des-
considerando o pagamento 
dos juros da dívida pública. 
Tradicionalmente, janeiro 
registra superávit por causa 
da baixa execução dos Or-
çamentos federal e locais, 
que ainda estão no começo 
do exercício fiscal. No en-
tanto, o resultado deste ano 
foi 20% maior que o supe-
rávit de R$ 46,897 bilhões 
registrado em janeiro do ano 
passado.

No mês passado, o gover-
no federal teve superávit pri-
mário de R$ 45,469 bilhões. 
Os estados e municípios 
apresentaram resultado po-

sitivo de R$ 10,143 bilhões; 
as empresas estatais regis-
traram superávit primário de 
R$ 664 milhões.

Nesta quinta-feira (27), o 
Tesouro Nacional, que usa 
uma metodologia diferente 
do Banco Central, tinha di-
vulgado que o superávit do 
Governo Central, que con-
sidera Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central, tinha encerrado ja-
neiro com recorde. O resul-
tado, explicou o Tesouro, 
deve-se tanto à melhora da 
arrecadação no primeiro mês 
do ano como à queda nos 
gastos decorrente do início 
da execução do Orçamento.

Mesmo com o resultado 
de janeiro, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
estima que o setor público 
consolidado encerre 2020 
com déficit primário (recei-
tas maiores que despesas 
desconsiderando os juros) 
de R$ 118,9 bilhões. Na se-
mana passada, o governo in-
formou que vai propor uma 
emenda à LDO para zerar a 
meta de superávit para esta-
dos e municípios, elevando 
a meta de déficit para R$ 
127,9 bilhões.

O setor público encerrou 
2019 com déficit primário 
de R$ 61,87 bilhões, o equi-
valente a 0,85% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Esse foi 
o sexto ano seguido de con-
tas negativas, porém o défi-
cit atingiu o nível mais baixo 
desde 2014.

Em todo ano de 2019, as 
contas do setor público tive-
ram um déficit primário de 
R$ 61,87 bilhões, ou 0,85% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB). Foi o sexto seguido 
com as contas no vermelho, 
mas também foi o melhor re-
sultado desde 2014, ou seja, 
em cinco anos.

Resultado nominal

Ao se incluírem as despe-
sas com os juros da dívida 
pública, o resultado nomi-
nal somou superávit de R$ 
19,12 bilhões em janeiro. 
No entanto, ao considerar 
os 12 meses terminados em 
janeiro, o déficit nominal fi-
cou em R$ 436,077 bilhões, 
equivalente a 5,98% do PIB. 
O resultado nominal em 12 
meses é o principal indica-
dor para comparações inter-
nacionais e revela a capaci-

dade de o governo controlar 
o crescimento da dívida pú-
blica.

Os gastos com juros 
nominais totalizaram R$ 
37,155 bilhões no mês pas-
sado e R$ 383,584 bilhões 
em 12 meses até janeiro de 
2020 (5,26% do PIB).

Dívida bruta

Por causa do déficit nomi-
nal acumulado em 12 meses, 
a Dívida Bruta do Governo 
Geral (DBGG), outro indi-
cador usado nas compara-
ções internacionais, subiu 
em janeiro. Segundo o Ban-
co Central, a DBGG passou 
de 75,8% do PIB em dezem-
bro para 76,1% do PIB (R$ 
5,55 trilhões) em janeiro. A 
dívida bruta considera tudo 
o que o setor público deve, 
sem descontar ativos como 
reservas internacionais e 
tudo aquilo o que o governo 
tem a receber.

De acordo com a Secre-
taria do Tesouro Nacional, 
a dívida bruta do Brasil está 
alta na comparação com ou-
tros países emergentes, cujos 
governos têm endividamen-
to em torno de 50% do PIB.

Incerteza da economia cresce influenciada por choques do exterior
O Indicador de Incerte-

za da Economia (IIE-Br) da 
Fundação Getulio Vargas su-
biu 2,2 pontos em fevereiro, 
para 115,1 pontos, maior ní-
vel desde setembro de 2019 
(116,9 pts.). Considerando-se 
a evolução em médias móveis 
semestrais, houve aumento de 
0,2 ponto, para 112,3 pontos.

“Desde julho de 2015 que 
o Indicador de Incerteza da 
FGV vem se mantendo aci-

ma do elevado patamar de 
110 pontos, com uma média 
de 115 pontos, exceto pelo 
semestre set/17-fev/18 e em 
outros cinco meses isola-
dos. Durante este período, 
na maioria das vezes, fatores 
relacionados ao ambiente in-
terno sustentaram os níveis 
elevados de incerteza” afirma 
Aloisio Campelo Jr., superin-
tendente de Estatísticas Pú-
blicas do Instituto Brasileiro 

de Economia (Ibre), da FGV. 
Segundo o economista, “os 

últimos três meses, no entanto, 
os choques que levaram no-
vamente o indicador à média 
dos últimos anos se originaram 
no exterior: primeiro, a guerra 
comercial EUA-China, depois 
o conflito EUA x Irã e, em fe-
vereiro, a epidemia de corona-
vírus, com seus possíveis im-
pactos sobre o desempenho da 
economia mundial em 2020”. 

Em fevereiro, os dois com-
ponentes do Indicador de In-
certeza caminharam no mes-
mo sentido. O componente 
de mídia, subiu 1,4 ponto, 
para 113,0 pontos, contri-
buindo em 1,2 ponto para o 
comportamento do índice ge-
ral no mês. O componente de 
expectativa, subiu 4,8 pon-
tos, para 117,3 pontos, con-
tribuindo em 1,0 ponto para a 
alta da incerteza.

Direitos Humanos 
rebate governo

O Movimento Nacio-
nal de Direitos Humanos 
(MNDH) junto com a So-
ciedade Maranhense de Di-
reitos Humanos (SMDH), 
entidade filiada e que tem 
status Ecosoc (Conselho 
Econômico e Social) na Or-
ganizção das Nações Uni-
das (ONU), apresentaram 
um posicionamento no Diá-
logo Interativo do Conselho 
de Direitos Humanos das 
Nações Unidas nesta sexta, 
no item no qual o relator da 

ONU para a tortura fez a 
apresentação de seu relató-
rio tratando da tortura psi-
cológica.

Em seu pronunciamento, 
o MNDH e a SMDH denun-
ciaram o desmonte do Me-
canismo Nacional de Pre-
venção e Combate à Tortura 
e mostrou que existe tortura 
psicológica no Brasil, apon-
tando exemplarmente duas 
situações, nas comunidades 
terapêuticas e nos presídios 
em razão da intervenção da 
Força-Tarefa de Interven-
ção Penitenciária (FTIP) do 
Governo Federal, que tem 

patrocinado práticas que au-
torizam tratamentos cruéis 
desumanos e até a tortura 
nos presídios brasileiros, diz 
o texto.

Bandeira tarifária 
segue verde

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica ( Aneel 
) informou hoje (28) que 
manterá no mês de março 
a bandeira tarifária na cor 
verde, sem cobrança extra 
na conta do consumidor. 
A bandeira foi a mesma 

aplicada em fevereiro. De 
acordo com a agência, a 
decisão de manter a ban-
deira na cor verde se deve a 
recuperação nos níveis dos 
reservatórios em virtude do 
volume razoável de chuvas 
no mês de fevereiro. Se-
gundo a agência, o volume 
de chuvas refletiu-se na re-
dução do preço da energia 
no mercado de curto prazo 
(PLD) e dos custos relacio-
nados ao risco hidrológico 
(GSF). O PLD e o GSF são 
as duas variáveis que deter-
minam a cor da bandeira a 
ser acionada.
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Justiça socioambiental, 
participação e 
educação ambiental

A proteção ao meio ambiente pode guardar relação di-
reta com o combate à pobreza e à desigualdade social, res-
gatando plena cidadania e dignidade, pois reclama a prio-
ridade por políticas públicas equitativas e sustentáveis, 
construídas a partir de uma gestão democrática territorial 
com a participação direta dos distintos atores sociais.

A concretização de políticas públicas, como a conser-
vação e despoluição das águas dos rios e dos mares, o 
saneamento básico, o aproveitamento dos recursos nat-
urais e do material genético advindo da biodiversidade, a 
produção de alimentos, os usos viáveis da terra, depende 
de uma efetiva vontade popular para legitimar as ações e 
definir as diretrizes que possam significar uma real mel-
horia da qualidade de vida para todos, sobretudo para os 
mais pobres, que ainda são os mais prejudicados com a 
exploração indevida do meio ambiente.

As soluções encontradas devem ser, assim, previamente 
debatidas em amplo e aberto processo de negociação, 
levando-se em conta as características locais e regionais 
do modo de produção e aproveitamento da biodiversidade.

Para se efetivar a justiça socioambiental, é necessário 
facilitar o acesso à justiça na seara ambiental além de 
deflagrar um modelo social inclusivo focado no desen-
volvimento sustentável por meio do acesso à informação 
e participação das comunidades mais vulneráveis.

A Declaração do Rio de 1992, em seu Princípio 5º, dis-
pôs que não só os estados mas todos os indivíduos devem 
cooperar para a redução da pobreza, requisito indispen-
sável para o desenvolvimento sustentável. Após 20 anos 
dessa Declaração, também o documento final resultante 
da Conferência Rio+20, realizada em junho de 2012 no 
Rio de Janeiro, ressaltou que “todos” devem participar, 
tanto no planejamento quanto no processo decisório das 
questões ambientais.

Na mesma linha, o 8ª Fórum Mundial da Água, real-
izado na cidade de Brasília, em 2018, concluiu acerca da 
importância de implementar métodos eficientes que en-
volvam todos na tomada de decisão, incluindo indígenas, 
mulheres, jovens e grupos vulneráveis.

O acesso de todos e especialmente de grupos vul-
neráveis na gestão ambiental deve ser estimulado sobre-
tudo por meio da educação ambiental em todos os níveis 
de ensino, como dispõe a Constituição Federal e a legisla-
ção em vigor, e pela conscientização pública na tutela do 
meio ambiente.

Ressalte-se que incentivar a educação ambiental e o 
engajamento da sociedade civil na conservação, recupera-
ção e melhoria do meio ambiente não é responsabilidade 
apenas do poder público, mas das empresas, dos meios de 
comunicação, das instituições públicas e privadas. O art. 
1º da Lei 9.795/99 define educação ambiental como um 
processo no qual “o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambi-
ente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia quali-
dade de vida e sua sustentabilidade”.

O alcance de uma maturidade cidadã e de uma vida 
digna através do meio ambiente está intimamente relacio-
nado à educação ambiental e à cidadania participativa na 
gestão ambiental.

MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

CARTÓRIO DA 7ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA, NA FORMA ABAIXO: O MM Juiz 
de Direito Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular do Cartório da 7ª 
Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, na forma da Lei etc... FAZ 
SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de “Procedimento 
Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas 
Condominiais/Condomínio em Edifício” nº 0050176-68.2011.8.19.0203 
em curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente os executados a seguir relacionados DJAIR LUIZ 
MOREIRA e MARIA DE FATIMA LIMA GRAÇAS MOREIRA, para ciência 
da Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu sobre o imóvel localizado 
na Estrada Santa Maura, nº 900, Bl 5, Apto 312, freguesia de Jacarepaguá, 
nesta cidade, matrícula 216.128, 9º RI, ficando nomeados depositários os 
devedores DJAIR LUIZ MOREIRA - CPF: 525.031.947-53 e MARIA DE 
FATIMA LIMA GRAÇAS MOREIRA - CPF: 781.798.827-72. Cientes de que, 
em querendo, dispõem do prazo de quinze (15) dias para oferecimento de 
impugnação e de que não poderão dispor do bem sem a prévia autorização 
deste Juízo, o qual funciona na Professora Francisca Piragibe, 80, Fórum, 
CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ, e-mail: 
jpa07vciv@tjrj.jus.br., sob as penas da Lei. Não sendo impugnada, a 
execução terá seu curso com a avaliação e leilão do bem penhorado. Valor 
do débito: R$ 28.235,97 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais 
e noventa e sete centavos). DADO E PASSADO nesta cidade do Rio de 
Janeiro, 12 de novembro de 2019. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, Gustavo Alves 
de Souza - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/23125, o subscrevo.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO 
RIO COOP, com sede na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo 
- RJ, vem convocar amparado pela Lei 5764/71 e no Estatuto Social da 
Novo Rio Coop, caso não exista conflito com a Lei citada, para Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 14/03/2020 na Rua Cordeiro 
da Graça, nº 598, 3°andar, Sala Mauá – Santo Cristo / RJ, por motivo 
de melhores acomodações, com primeira convocação às 08:00hs, com 
presença de 2/3 do número de cooperados, em segunda convocação às 
09:00hs com presença de metade mais dos seus cooperados e em terceira 
e última convocação às 10:00hs com presença mínima de 10 cooperados. 
Para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Mudança de endereço; 2 – 
Contas bancárias da Novo Rio Coop; 3 – Ação Judicial sim e/ou não;
4 – Eliminação de Cooperados por inadimplência (art. 14, letra “d”); 
5 – Recolhimento dos INSS; 6 – Rodízios de Cooperados/Vtr’s; 7 -  
Alterações dos artigos Estatutários: Art 5° Parágrafo Único; Art 6° 
I, II, III; Art 7° II letra “g”; Art 20° § 1°; Art 35° § 9; Art 46° § único; 
Art 47° XIX; Art 48° XXVI; Art 49° XI; 7 – Alterações nos Artigos do 
Regulamento do Famcoop: Art 4°; Art 10° IV; Art 11º; Art 12°; Art 23°; 
Art 28°;Art 33° e § único;  Art 34°; Art 36°; Art 54°; Art 55°; Art 56°; Art 
57°. Para efeito de Quórum a NOVO RIO COOP possui 242 Cooperados 
nesta data. Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de 2020. Robson Lopes de 
Souza – Presidente da Novo Rio Coop, Diego Fonseca de Figueiredo 
– Vice Presidente, Marcos Pereira da Silva – Diretor Financeiro.

Preço médio do aluguel sobe 
3,17% em 12 meses em SP

O preço médio do aluguel 
na cidade de São Paulo re-
gistrou aumento de 3,17% 
entre fevereiro de 2019 e ja-
neiro de 2020. Considerando 
o mesmo período, a variação 
dos valores de locação ficou 
abaixo do Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M), 
que registrou alta de 7,81%.

“Há um ano, os valores 
de locação registravam va-
riação negativa de 0,21%, 
considerando um período 
acumulado de 12 meses. De 
lá para cá, assistimos a uma 
consistente recuperação dos 
preços, impulsionada pelo 
novo momento macroeco-

nômico. Esse conjunto de 
fatores proporciona confian-
ça para que os proprietários 
reajustem os valores dos 
aluguéis, ainda que abaixo 
do IGP-M”, analisa Adriano 
Sartori, vice-presidente de 
Gestão Patrimonial e Loca-
ção do Secovi-SP.

Ainda segundo o Secovi-
SP, as unidades residenciais 
de um dormitório tiveram 
queda de 2,5% nos valores 
do aluguel, e os imóveis de 
três dormitórios reduziram 
em 0,3%, enquanto os imó-
veis de 2 quartos tiveram 
elevação de 0,3%.

A Pesquisa de Locação 

Residencial elaborada pelo 
Secovi-SP monitora o com-
portamento do mercado de 
aluguéis na capital paulista. 
As informações estão dispo-
nibilizadas em valores por 
m² (área privativa de apar-
tamentos e área construída 
de casas e sobrados) e estão 
organizadas em oito grandes 
regiões: Centro; Norte; Les-
te (dividida em duas: zona 
A - que corresponde à área 
do Tatuapé à Mooca; zona 
B - outros bairros dessa área 
geográfica, como Penha, 
São Miguel Paulista etc.); 
Oeste (segmentada em duas: 
zona A - Perdizes, Pinheiros 

e vizinhanças; zona B - bair-
ros como Butantã e outros); 
Sul (dividida em duas sub-
regiões: zona A - Jardins, 
Moema, Vila Mariana, den-
tre outros; zona B - bairros 
como Campo Limpo, Cidade 
Ademar etc.).

O fiador foi o tipo garan-
tia mais frequente entre os 
inquilinos, respondendo por 
45% dos contratos de locação 
realizados. O depósito de três 
meses de aluguel foi a segun-
da modalidade mais usada 
- cerca de 38% escolheram 
essa forma de garantia. O 
seguro-fiança foi a opção de 
17% dos proprietários.

Mais da metade dos consumidores compra por smartphone
Estudo realizado pela 

Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas mostrou 
que 86% dos consumidores 
conectados fizeram pelo me-
nos uma compra pela inter-
net entre junho de 2018 e ju-
nho de 2019. Desse número, 
67% utilizaram o smartpho-
ne para concluir a compra do 
que desejava.

Em segundo lugar na pes-
quisa, ficaram os notebooks 
(39%) e, na sequência, os 
desktops ou PCs (39%).

O estudo também mostrou 
que 1/3 desses consumido-
res adquiriu algum produto 

ou serviço por meio de re-
des sociais, como Facebook, 
Instagram, Youtube e What-
sApp. Desses consumidores, 
63% compraram de varejis-
tas nacionais na maioria das 
compras, 57% preferiram 
portais de venda de produtos 
novos ou usados, 38% esco-
lheram varejistas internacio-
nais e 27% preferiram sites 
com ofertas e descontos.

Em um primeiro levanta-
mento, o estudo ouviu 904 
consumidores para identifi-
car quais pessoas compra-
ram pela internet nos últi-
mos 12 meses. Na segunda 

Varejo registrou alta de 4,3% no movimento na semana do Carnaval
O fluxo de consumidores 

no varejo físico brasileiro 
durante a semana do Carna-
val 2020 aumentou 4,3% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, segundo a 
empresa de coleta e análise 
de dados do varejo Seed Di-
gital.

“O resultado foi impul-
sionado pelos segmentos 
de farmácia, vestuário e 

cosméticos”, diz Sidnei 
Raulino, CEO da Seed Di-
gital.

Nos dias 22 e 23 de fe-
vereiro, o fluxo de pessoas 
caiu 5% e 11%, respecti-
vamente em relação ao fim 
de semana de carnaval de 
2019, na comparação anual. 
Em compensação, o movi-
mento apresentou avanços 
de 26% na segunda-feira 

(24) e de 4% na terça-feira 
(25). “Por mais que a data 
não seja forte no setor va-
rejista como um todo, o re-
sultado está alinhado com 
a expectativa do mercado 
de um ano de recuperação 
em relação a 2019”, declara 
Raulino.

Comparando com a mé-
dia das semanas do ano, foi 
registrada queda de 7,7% no 

movimento, desempenho já 
esperado pela sazonalidade 
do feriado, segundo o CEO 
da Seed Digital.

Os dados da Seed Digi-
tal são fundamentados em 
pesquisa realizada no varejo 
ampliado, em três mil pon-
tos, entre shopping centers e 
lojas de rua, distribuídos em 
23 estados e 149 cidades do 
Brasil.

Cai inadimplência de famílias e sobe número de endividados
O percentual de famílias 

endividadas iniciou o ano 
com leve crescimento em 
relação ao último mês de 
2019. Entre dezembro e ja-
neiro a taxa subiu de 61,5% 
para 63,7%, respectivamen-
te. O levantamento é do Ins-
tituto Fecomércio de Pesqui-
sas e Análises (IFec-RJ), da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Fecomércio-RJ), apurado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC).

A dívida no cartão de cré-
dito, que tradicionalmente 
é a mais contraída entre as 
famílias, foi citada em janei-
ro deste ano por 78,4% dos 

endividados, muito acima da 
segunda modalidade de dí-
vida mais citada no ranking, 
os carnês (10,8%). O cheque 
especial foi citado por 7,9% 
das famílias.

“Isso comprova que mui-
tas famílias ainda utilizam o 
cartão de crédito como uma 
forma de ampliar seu poder 
de compra, uma vez que o 
salário pode não estar co-
brindo os gastos do mês”, 
ressalta o economista João 
Gomes, diretor do IFec-RJ.

A despeito do aumento da 
proporção de famílias endi-
vidadas, a pesquisa mostrou 
a segunda redução consecu-
tiva na proporção de famí-
lias inadimplentes (12,6% 

em janeiro contra 13,5% em 
dezembro).

A parcela da renda das fa-
mílias comprometida com o 
pagamento de dívidas, por 
sua vez, aumentou pela se-
gunda vez consecutiva. Em 
dezembro, a proporção da 
renda dedicada ao pagamen-
to de dívidas atingiu 26,3%. 
Em janeiro, esse valor subiu 
para 27,2%.

A redução consistente da 
inadimplência e da parcela 
da renda dedicada ao paga-
mento de dívidas dependerá 
de uma recuperação também 
mais estável do mercado de 
trabalho na Cidade do Rio.

Dados mais recentes têm 
mostrado que a taxa de de-

semprego ficou parada no 
último ano. Em 2018, a taxa 
média de desemprego na ci-
dade foi igual a 12,6%. Um 
ano depois, o índice bateu 
12,5%. Os dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) in-
dicam que a manutenção da 
taxa de desemprego aconte-
ceu mediante o crescimento 
do percentual de informali-
dade no mercado de trabalho 
carioca. Ao contrário do es-
tado do Rio de Janeiro, que 
registrou saldo positivo de 
empregos em 2019 igual a 
+13.629, a cidade do Rio re-
gistrou valor igual a -6.841, 
quinto resultado anual nega-
tivo.

Ibevar projeta crescimento de 5,23% para o varejo em 2020
Apesar da crise com de-

semprego alto, especialistas 
estão otimistas com o merca-
do de consumo em 2020. Se-
gundo os índices da pesquisa 
de Intenção de Compra, do 
Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), a pro-
jeção de crescimento para o 
ano é de 5,23% em relação 
ao ano anterior, que já tinha 
apresentado 4,3% de avanço 
comparado com 2018.

Para o economista e pre-
sidente do Ibevar, Claudio 

Felisoni de Angelo, este deve 
ser um ano de recuperação do 
varejo, mesmo que ainda de 
forma tímida. “A confiança 
do consumidor e a melhora 
da economia fazem com que 
se tenha uma maior disposi-
ção para gastar. Isso aquece 
o mercado de consumo, mes-
mo que em um ritmo bem 
abaixo do que já tivemos no 
passado”, avalia Felisoni.

“Uma breve análise de 
2019 já apontava para um 
progresso, por exemplo, com 
o melhor Natal desde 2014. 

E, seguindo essa premissa, 
acredito que em 2020 o va-
rejo apresentará resultados 
ainda melhores”, completa o 
economista.

Neste primeiro trimestre, 
os segmentos que projetam 
maior crescimento em re-
lação ao mesmo período do 
ano anterior são móveis e 
eletrodomésticos (9,80 p.p.), 
artigos de uso pessoal e do-
méstico (7,66 p.p.) e auto-
móveis, motos, partes e pe-
ças (6,81 p.p.).

Segundo Felisoni, o 

avanço de categorias como 
móveis, eletrodomésticos 
e automóveis é o principal 
indício da recuperação da 
confiança do consumidor. 
“O Brasil estava enfrentando 
questões, como a alta taxa de 
juros e de desemprego, um 
cenário político incerto, en-
tre muitas outras e, por isso o 
consumidor evitava compro-
meter o orçamento mensal. 
Com essa retomada, há um 
maior interesse em bem du-
ráveis e semiduráveis”, fina-
liza o presidente do Ibevar.

parte, foram ouvidos 800 
consumidores que fizeram 

alguma compra durante este 
período.

M
ar

ce
lo

 C
as

al
 J

u
n

io
r/

A
B

r



OPINIÃO DO ESPECIALISTA

5Monitor Mercantil  n Sábado, domingo e 2ª feira, 29 de fevereiro, 1 e 2 de março de 2020 Financeiro

Precatórios são investimento 
de alto rendimento em 2020

O termo “tempestade perfeita” há algum tempo passou a 
ser usado para expressar cenários extremamente positivos, 
quando todas as condições impulsionam um determinado 
objeto de estudo a uma evolução estrondosa. Pois bem. Pa-
rece que é exatamente isto o que acontece quando se olha 
para as oportunidades relacionadas a investimentos em 
precatórios e outros tipos de dívidas judiciais neste início 
de década.

Só para ficar com os mais recentes movimentos das nu-
vens neste sentido, podemos citar a informação publicada 
no início do ano de que somente entre janeiro e novembro 
de 2019 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pagou mais 
de R$ 1,8 bilhão a milhares de pessoas que estavam na fila 
dos precatórios do estado. A notícia reforça a percepção 
de que o governo fluminense, por incrível que pareça, tem 
sido um dos mais ágeis e pontuais na quitação deste tipo de 
compromisso, o que aumenta a credibilidade dos investi-
dores nesses ativos para próximas oportunidades.

Na sequência desta informação veio a notícia de que um 
julgamento programado para abril deste ano no STF (Su-
premo Tribunal Federal) sobre o alcance da decisão que 
retirou o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins pode criar 
um mercado bilionário de créditos tributários.

O imbróglio é bastante complexo, mas o fato que mais 
interessa para essa reflexão é que os contribuintes têm con-
quistado decisões favoráveis e transitadas em julgado em 
instâncias inferiores. Quando isso acontece, eles conseg-
uem também transformar esses valores em precatórios fed-
erais, o que torna esses títulos praticamente “dinheiro na 
mão” e, portanto, passíveis de serem vendidos a terceiros.

Considerando que mesmo com este bom momento esses 
papéis são tratados como ativos com um pouco mais de 
risco, eles também oferecem um rendimento maior e ideal 
para investidores de perfil mais arrojado.

Estamos falando de possibilidades de ganhos que podem 
chegar a 300% do CDI, o que é algo muito raro num am-
biente marcado por juros reais negativos para investimen-
tos em ativos como poupança e CDBs, por exemplo. Neste 
cenário a necessidade de diversificação do portfólio com 
busca por ativos alternativos é quase que uma imposição 
para quem não se contenta em somente empatar ou ganhar 
pouco. Ainda mais com as recentes perdas da renda variáv-
el diante da volatilidade da Bolsa por conta das notícias do 
coronavírus.

Na esteira destes fatores que impulsionam os precatóri-
os para a disputa pelas primeiras posições no ranking das 
melhores opções de investimento com chances de ganhos 
elevados surge a tecnologia. Tradicionalmente esse merca-
do era movimentado exclusivamente pelas tesourarias das 
instituições financeiras e fundos de investimento especial-
izados, logo inacessível para as pessoas físicas. Mas, com 
a tecnologia, isso mudou.

Os robôs de investimentos, que contam com capacidade 
de processar informações numa dimensão sobre-humana, 
diminuíram exponencialmente os custos de transação iner-
entes à pesquisa, análise e avaliação de riscos e retornos 
de ativos raros ou pouco visíveis, como é o caso dos prec-
atórios.

Estes robôs vasculham os sites dos tribunais de justiça, 
diários oficiais e processos judiciais que contenham prec-
atórios, a fim de selecionar aqueles que preencham as car-
acterísticas consideradas ótimas para aquisição.

Desta forma as fintechs estão democratizando o acesso 
a este tipo de investimento e conseguido captar cotas em 
tempo recorde tanto para operações envolvendo precatóri-
os propriamente ditos, como também em transações que 
envolvem os chamados direitos creditórios, tecnicamente 
considerados um estágio anterior no processo jurídico aos 
precatórios.

Toda a conjunção de fatores parece criar uma engrena-
gem capaz de estabelecer os precatórios definitivamente 
como alternativa sólida de investimento com grandes 
promessas de rendimento. A tempestade perfeita está for-
mada.

q Arthur Farache
CEO da Hurst.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco os associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos 
sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua Sede, 
no Auditório Jornalista  Ataliba Belleza Chagas, à Rua Santa Luzia, 776, 
sala 203 – Centro – Rio de Janeiro, no  dia  06 de fevereiro de 2020, 
sexta-feira, às 14:00h em primeira convocação, ou às 14:30h em última 
convocação, com qualquer número de presentes, a fim de ser apreciada 
a seguinte Ordem do Dia:  Leitura, discussão e votação da Prestação de 
contas do exercício de 2019. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. 

Gladstone José dos Santos Junior -  – Presidente

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17/12/2019. 
1.Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 17/12/2019, às 11h, na sede social
da Cia., na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento), salas 901 e 902 (11º
pavimento), Glória, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.241-180. 2. Convocação: Dispen-
sada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Adminis-
tração da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira
Pinheiro de Andrade, que convidou o Sr. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos 
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar (i) a contratação de empréstimo ban-
cário com o China Construction Bank (“o Banco CCB”) no valor de R$6.000.000,00;
(ii) a outorga de garantias à operação descrita no item (i) acima; e (iii) a autorização
para os integrantes da Diretoria da Cia. tomarem todas as providências e celebrarem
todos os instrumentos necessários para a implementação da operação de emprésti-
mo descrita nos itens (i) e (ii) acima. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de
Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
(i) Aprovar a contratação de empréstimo bancário com o Banco CCB,  no valor de
R$6.000.000,00; (ii) Aprovar, nos termos do art. 142, inciso VIII, da Lei nº 6.404/76,
(a) a dar em garantia, recebíveis da Cia. e constituir ônus em ativos, se necessário,
para a tomada de empréstimo citado no item (i) acima; (b) prestação, pela Cia., de 
cessão fiduciária sobre direitos creditórios dos recursos existentes nas contas vincu-
ladas de titularidade da Cia., se necessário, em garantia das obrigações assumidas 
na operação descrita no item 4(i) acima; (iii) Autorizar os integrantes da Diretoria da 
Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e quaisquer providências e a
celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários para a implementação da 
operação descrita no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando à negociação
e celebração das CCBs e se necessário dos Instrumentos de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios Conta Vinculada, bem como quaisquer contratos/documentos
necessários à formalização da operação descrita nos itens (i) e (ii) acima; 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, sendo autorizada 
sua lavratura na forma de sumário. Rio de Janeiro, 17/12/2019. Mesa: Flavio No-
gueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Fernando José de Oliveira Pires dos San-
tos - Secretário. Conselheiros Presentes: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade;
Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos. 
Jucerja nº 3854005, em 19/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Leilões online: golpes se proliferam
O motorista de aplicativos 

L.T. acreditava até sexta-feira 
passada que iria realizar o so-
nho de dirigir o próprio carro 
e, assim, lucrar mais. Ele ar-
rematou um Fox preto 17/18 
no valor de R$ 24.600 no site 
grandelanceleilões.com. Ao 
receber a carta de arrema-
te, foi induzido a depositar 
o valor total de R$ 26.570, o 
qual incluía a comissão (R$ 
1.230,00), taxa de pátio (R$ 
620,00) e custo do frete (R$ 
120,00) até as 13h da quinta-
feira (20/02). A TED foi rea-
lizada e, segundo o atendente, 
o carro seria transportado à 
residência do comprador até 
às 18h do mesmo dia, porém 
nunca chegou.

Um dia após a operação, 
o banco ligou alertando que 
se tratava de golpe. A vítima 
pediu o estorno da operação, 
mas nada foi feito. Deses-
perado, ele mandou nova-
mente uma mensagem via 
whatsapp para o número de 
atendimento que consta no 
site (11) 9 3364-6677 e, ao 
ameaçar ir à polícia, foi blo-
queado. “Trabalho mais de 
15h por dia fazendo aplicati-
vo. O custo do aluguel de um 
carro consome grande parte 
do meu ganho. Então fiz um 
esforço junto com a minha 
esposa para economizarmos 
para comprar um carro. Vi 
uma oportunidade de adqui-
rir o veículo via leilão, já que 
o valor que eu dispunha não 
era muito”, conta.

Casos como esse se pro-
liferam em todo o Brasil. 
Segundo o Sindicato dos 
Leiloeiros do Estado de São 
Paulo (Sindileiloeiro), exis-
tem mais de 400 domínios 
falsos de sites de leilões em 
todo o Brasil que têm lesado 
milhares de pessoas. “Em 
geral, são domínios .com, 
trazem bens muito abaixo 
do preço de mercado e nome 

de leiloeiros que realmente 
estão cadastrados na Jucesp, 
mas que nem sabem que seu 
nome está sendo utilizado. 
Temos nos deparado com 
uma enxurrada de ações con-
tra leiloeiros que são pegos 
de surpresa”, diz o presiden-
te do Sindileiloeiro, Eduardo 
Jordão Boyadjian.

Crime que compensa

Não há um levantamento 
concreto sobre quantas pes-
soas já foram lesadas por esse 
tipo de golpe. Os boletins de 
ocorrência e denúncias ficam 
espalhados pelas delegacias 
de bairro, em pilhas de docu-
mentos que se acumulam. O 
caso do L.T. foi aberto no 17º 
DP de São Paulo e, segundo o 
policial que o atendeu, a dele-
gacia recebe de 4 a 5 denún-
cias do tipo por dia. Não fica 
difícil observar, que não há 
braços para investigar a todos. 
“O negócio se prolifera muito 
rápido. Quando a polícia pega 
uma quadrilha, esta detém 
dois ou três domínios, mas há 
muito mais por aí. Este é um 
crime que tem compensado 
bastante e só se prolifera”, 
ressalta Boyadjian.

Tanto se proliferam como 
compensam que o site grande 
lance leilões.com se mantém 
no ar ofertando oportunidades 
e fazendo novas vítimas. No 
dia 28 de fevereiro, a página 
contava com 10 leilões (imó-
veis, automóveis, materiais e 
irrecuperáveis) todos abertos 
para lances e com logos dos 
bancos comitentes. Ao entrar 
em um dos leilões de imóveis, 
o comprador é induzido a cair 
no golpe ao ver o logo do ban-
co Itaú e as fotos dos aparta-
mentos e casas à venda. Até o 
fechamento desta reportagem, 
vários lances foram registra-
dos. “O senso crítico é o mais 
importante. Se quer arriscar, 

tenha o mínimo de cuidado. O 
que é muito bom para ser ver-
dade, é mentira. Na internet 
nunca se compra por impul-
so”, alerta o gerente de TI do 
CESAR, centro de pesquisa e 
inovação com sede no Recife, 
Carlos Sampaio.

“Cada dia criam uma pá-
gina fake em que as pessoas 
se cadastram, colocam seus 
documentos, pagam e não 
recebem. Em geral, o depó-
sito é feito na conta de um 
laranja ou de outra vítima. 
O depósito cai e já vai para 
outra conta imediatamente”, 
diz uma fonte do DEIC.

L. T. conta que a pessoa 
que o atendeu passou uma 
conta do Banco Santander 
Consolação e que, ao conta-
tar o seu gerente, ele afirmou 
que o estorno da operação 
depende da análise de frau-
de e do posicionamento da 
instituição em que foi feito o 
depósito. O processo de aná-
lise demora dez dias.

Crimes de estelionato na In-
ternet sempre existiram e vão 
existir. A diferença é que cada 
vez se tornam mais sofistica-
do e atingem segmentos di-
ferentes. A mais recente onda 
são os leilões online, após os 
golpes de pacotes turísticos e 
venda de outros produtos de 
varejo. “Muda o tema, mas a 
mecânica é a mesma. É uma 
prática de engenharia social. 
Os criminosos produzem um 
site extremamente crível e ar-
rojado e iludem o consumidor. 
Aproveitam o momento para 
explorar a fraqueza das pes-
soas que não querem perder a 
oportunidade”, explica Sam-
paio, especialista do CESAR.

As ferramentas atuais que 
permitem o desenvolvimen-
to de sites cada vez mais 
complexos mesmo que a 
pessoa seja leiga em progra-
mação, facilitam o golpe. “O 
site é uma imitação muito 

boa de um site verídico, de 
forma que para o usuário fi-
nal não há diferença. Muitas 
vezes são colocadas ofertas 
verdadeiras junto com as fal-
sas e exibem características 
de segurança, o que os tor-
na mais crível. Além disso, 
são realizadas campanhas de 
marketing digital”, alerta.

Sampaio dá dicas de al-
guns passos básicos que 
podem ajudar o consumidor 
a se precaver. A primeira é 
pesquisar as referências do 
site e do leiloeiro cadastrado. 
A segunda é observar a cer-
tificação do site. Mesmo as-
sim, nada é garantido. “Mes-
mo que este seja certificado 
e o cadeado feche, não há 
garantia de idoneidade. Ao 
ver o cadeado fechar, o usu-
ário deve clicar com o botão 
direito e ver quem emitiu, se 
a certificação é nacional e 
quando foi feita. Se é recen-
te, fuja. Se não for brasilei-
ra, fuja. Certificação fora do 
Brasil é mais um sinal para 
desconfiar”, ressalta.

Outro cuidado é o regis-
tro do site. A maioria dos sites 
fakes tem domínio .com/br, o 
que provoca a confusão com os 
.com.br. Este é o caso do Gran-
de Lance Leilões. Existem dois 
sites, um .com.br e outro .com/
br. Enquanto o domínio .com 
aparece com grandes oportu-
nidades para os desavisados, a 
página grandelanceleiloes.com.
br está desconfigurada e exibe o 
seguinte recado: SIMULADO 
NAO MEXER, em letras mai-
úsculas.

Sampaio dá ainda outra 
dica. Se o domínio do site 
é .com.br, é fácil fazer uma 
sondagem mais apurada 
através do Registro.br (fer-
ramenta Whois). Ao colocar 
o endereço, é possível desco-
brir o nome do proprietário 
do domínio e fazer uma bus-
ca sobre a sua idoneidade.

Crédito imobiliário em janeiro atingiu R$ 7,27 bilhões
Os financiamentos imobili-

ários com recursos das cader-
netas do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo 
(SBPE) atingiram R$ 7,27 
bilhões em janeiro, melhor 
resultado para o mês desde 
2016. O crescimento foi de 
42,7% em relação a janeiro 
de 2019, mas houve queda de 
16,1% comparativamente a 
dezembro de 2019, o que se 
explica pela sazonalidade.

No acumulado dos úl-
timos 12 meses (fevereiro 
de 2019 a janeiro de 2020), 
foram aplicados R$ 80,9 bi-
lhões na aquisição e constru-
ção de imóveis com recursos 

do SBPE, alta de 37,9% so-
bre os 12 meses anteriores.

Em janeiro de 2020, foram 
financiados nas modalidades de 
aquisição e construção 27,9 mil 
imóveis, registrando elevação 
de 38,9% comparativamente 
a janeiro de 2019 e redução de 
11,9% em relação a dezembro. 
Repete-se no número de imó-
veis financiados, a exemplo 
do verificado com os valores, 
o efeito da sazonalidade, pois 
dezembro é, historicamente, o 
mês mais forte para as

Operações

Nos últimos 12 meses, até 

janeiro de 2020, os recur-
sos do SBPE propiciaram a 
aquisição e a construção de 
305,8 mil imóveis, alta de 
31,4% em relação ao período 
precedente.

A captação líquida das 
cadernetas de poupança do 
SBPE foi negativa em R$ 
9,84 bilhões em janeiro, 
confirmando a prevalên-
cia estatística de resultados 
inexpressivos no período. 
Saques superiores aos depó-
sitos foram verificados em 
73% dos meses de janeiro, 
como se vê na série histórica 
iniciada em 1994. Esse fe-
nômeno sazonal é, em parte, 

explicado pela concentração 
de despesas das famílias em 
janeiro (IPVA, IPTU, instru-
ção, dívidas contraídas em 
fins de ano,

férias, etc.), levando par-
cela dos poupadores a utili-
zarem recursos disponíveis 
das cadernetas para com-
plementar o orçamento.

A captação líquida ne-
gativa levou o saldo das 
cadernetas a encerrar 
janeiro de 2020 em R$ 
649,6 bilhões, com re-
dução mensal de 1,2%. 
Houve, entretanto, alta de 
6,3% em relação ao mes-
mo período de 2019.
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APÓS-FURNAS - CNPJ 29.242.294/0001-40 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

De acordo com o disposto nos Artigos 15, 16 inciso I, letras b) e c) e 
17 do Estatuto, ficam os associados da APÓS-FURNAS convocados a 
participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 31/03/2020
– terça-feira, sendo a 1ª Convocação às 09:30 horas e a 2ª Convocação 
às 10:00 horas, com a presença mínima de 20 (vinte) associados com 
direito a voto, no Auditório do Sicoob CECREMEF – Agência São 
Clemente na Rua São Clemente, 41 – Botafogo, Rio de Janeiro, a
fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 1-  Aprovação do Balanço 
Anual da APÓS-FURNAS relativo ao exercício de 2019; 2-  Aprovação da 
Demonstração do Resultado do exercício de 2019, destinação das sobras 
e reservas especiais; 3- Aprovação do Orçamento da APÓS-FURNAS
para o exercício de 2020; 4- Assuntos Gerais. Atenciosamente,

Henrique P. Trigueiro - Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGE
SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS 

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 42.586.511/0001-87

O SEMERJ, por seu Presidente, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, CONVOCA os Srs. Mantenedores, quites com as suas 
obrigações financeiras sindicais, para a Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada à Av. Rio Branco, 277, Sala 1410, Centro, RJ, no dia 
16 de março 2020 às 10h30min., em primeira convocação e às 
11:00 horas em segunda e última convocação, com qualquer número 
de presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Negociações Sindicais 2020 (SAAE-RJ / Sinpro-Rio); 2) Assuntos gerais.

Candido Mendes
Presidente

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração da COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - 
NOVO RIO COOP, com sede na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo 
Cristo - RJ, vem convocar amparado pela Lei 5764/71 e no Estatuto 
Social da Novo Rio Coop, caso não exista conflito com a Lei citada, para 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31/03/2020 na Rua 
Cordeiro da Graça, nº 598, 3º andar / Sala Mauá – Santo Cristo / RJ, por 
motivo de melhores acomodações, com primeira convocação às 08:00hs, 
com presença de 2/3 do número de cooperados, em segunda convocação 
às 09:00hs com presença de metade mais dos seus cooperados e em 
terceira e última convocação às 10:00hs com presença mínima de 10 
cooperados. Para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de 
Contas exercício 2019; 2 – Parecer do Conselho Fiscal exercício 
2019; 3 – Pró-labore do Presidente do Famcoop; 4 – Eleição para 
Conselho Fiscal; 5 – Eleição para o Conselho de Ética e Disciplina. 
Para efeito de Quórum a NOVO RIO COOP possui 227 Cooperados nesta 
data. Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de 2020. Robson Lopes de Souza 
– Presidente da Novo Rio Coop, Diego Fonseca de Figueiredo – Vice 
Presidente, Marcos Pereira da Silva – Diretor Financeiro.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Aviso aos Acionistas. Comuni-
camos que se encontram à dispo-
sição dos Srs. Acionistas, na sede 
da sociedade à Rua Marques de 
Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 
133, da Lei nº 6.404/76, referentes 
ao exercício social encerrado em 
31/12/2019. Niterói, 02/03/2020. Ale-
xandre Boaretto - Diretor. Leonardo 
das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis/RJ, os documen-
tos a que se refere o Art. 133, da Lei 
nº 6.404/76, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019. 
Petrópolis, 02/03/2020. Marcio Sal-
les Gomes - Diretor. Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da socie-
dade à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, 
Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 133, 
da Lei nº 6.404/76, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2019. 
Araruama, 02/03/2020. Carlos Alberto 
Vieira Gontijo - Diretor. Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99

NIRE 33.3.0016334-4
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Centro, Campos 
dos Goytacazes/RJ, os documentos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 
6.404/76, referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2019. Cam-
pos dos Goytacazes, 02/03/2020. 
Marcio Salles Gomes - Diretor. Jus-
celio Azevedo de Souza - Diretor.

Oi pede mais tempo 
em seu plano de 
recuperação judicial
Companhia diz 
que precisa de 
maior flexibilidade 
operacional e 
financeira

Com uma dívida de R$ 30 
bilhões, a Oi está tentando 
ganhar mais tempo em seu 
plano de recuperação judi-
cial. A companhia de tele-
comunicações protocolou na 
quinta-feira, perante o Juízo 
da 7ª Vara Empresarial do 
Rio de Janeiro, petição para 
levar à deliberação dos cre-
dores, em nova Assembleia 
Geral de Credores, um adita-
mento ao plano de recupera-
ção judicial já homologado. 
A notícia só foi comunicada 
pela companhia nesta sexta-
feira.

De acordo com fato rele-
vante, o adendo tem como 
objetivo alcançar maior 
flexibilidade operacional e 
financeira para a empresa 
seguir com seu projeto de in-
vestimento e o cumprimento 
de seu plano estratégico de 

transformação (Plano Estra-
tégico).

“A estratégia da compa-
nhia passa por uma reorga-
nização das suas operações 
de forma a dar mais eficiên-
cia a sua estrutura societária 
e criar opções estratégicas 
de capitalização e fortaleci-
mento da Oi, alinhadas a seu 
Plano Estratégico, que está 
sendo implementado com 
transparência”, afirmou a 
empresa, que está em recu-
peração judicial desde 2016.

A operadora reiterou seu 
compromisso na execução 
de seu plano estratégico com 
foco “na massificação da fibra 
ótica no Brasil e em negócios 
de maior valor agregado” e 
com tendência de crescimento 
e visão de futuro, bem como 
que o movimento já começou 
a dar resultados positivos nos 
indicadores operacionais e 
financeiros da companhia, e 
será acelerado neste ano, al-
cançando consolidação em 
2021.

Plano de recuperação

Em 20 de junho de 2016, 
a Oi protocolou na Justiça o 
pedido de recuperação judi-

cial, mas somente 18 meses 
depois a Assembleia Geral 
de Credores aprovou o pla-
no. Na época, o então pre-
sidente da Oi, Eurico Teles, 
disse que a “aprovação sig-
nifica que a empresa “virou 
uma página e começará a 
escrever uma nova história”. 
“Esse é um momento histó-
rico para a Oi e para as tele-
comunicações no Brasil. Ele 
marca o momento em que a 
Oi voltará a ocupar lugar de 
destaque no mercado e a ser 
reconhecida pela importân-
cia que ela tem para o país”.  
Na verdade, era apenas mais 
um dos diversos capítulos 
que se transformou a trajetó-
ria da empresa.

A Oi é a líder no segmen-
to de telefonia fixa, com 
31,3% do mercado nacional; 
na banda larga, é a terceira, 
com 17,8% de share e no ce-
lular, a quarta, com 16,4% 
de participação. Os dados 
são da Anatel. No ano pas-
sado, a empresa despertou o 
interesse de grandes players, 
como AT&T, China Mobi-
le, TIM e Telefónica foram 
apontados como interessa-
dos em adquirir, pelo menos, 
parte dela

Coronavírus não impede Moda 
Soma de recorrer ao mercado  
Grupo se 
apresenta como a 
maior plataforma 
de moda do país

O Grupo de Moda Soma 
pediu nesta sexta-feira re-
gistro para uma oferta ini-
cial de ações (IPO, na sigla 
em inglês), desafiando a 
turbulência recente do mer-
cado financeiro provocada 
pela disseminação global 
do coronavírus. A compa-
nhia se apresenta como a 
maior plataforma de moda 
do país, com 221 lojas de 
produtos para as classes A 
e B, a maioria em shopping 
centers. A Soma é dona de 
marcas como Animale, Cris 
Barros e A.Brand, para pú-
blico feminino; Fábula, para 
crianças; e Foxton, para ho-
mens.

A companhia, que se apre-

senta como a maior platafor-
ma de moda do país, com 
221 lojas de produtos para as 
classes A e B, a maioria em 
shopping centers. A Soma é 
dona de marcas como Ani-
male, Cris Barros e A.Brand, 
para público feminino; Fá-
bula, para crianças; e Fox-
ton, para homens. A empresa 
teve em 2019 receita líquida 
de R$ 1,3 bilhão, avanço de 
20,5% sobre o ano anterior, 
enquanto o lucro líquido deu 
um salto de 48%, para R$ 
127 milhões.

A oferta amplia a fila de 
empresas se preparando para 
listagem na bolsa paulista, 
mas é a primeira a se tornar 
pública após a derrocada 
das ações no mundo inteiro, 
diante do crescente temor de 
prejuízos da epidemia origi-
nada na China sobre a eco-
nomia mundial. O Ibovespa 
(IBOV), principal índice 
acionário brasileiro, já caiu 
mais de 10% em três ses-
sões.

O IPO do Grupo Soma, 
que envolve ofertas primária 
e secundária de ações, será 
coordenado por Itaú BBA, 
JPMorgan, Bank of America 
e XP Investimentos. A com-
panhia, cuja primeira mar-
ca, Animale, foi criada em 
1991, cresceu apoiada num 
ciclo de aquisições.

No prospecto preliminar 
da oferta, a Soma afirma que 
pretende usar o que captar 
com a oferta primária –ações 
novas, cujos recursos vão 
para o caixa — para abrir 
mais lojas e comprar mais 
marcas, além de pagar divi-
dendos e dívidas.

A oferta secundária - de 
papéis detidos por atuais 
sócios - terá quase 40 ven-
dedores. Se levar adiante 
os planos de listagem, a 
Soma terá na B3 concor-
rentes setoriais incluindo a 
Cia Hering (HGTX3), Lojas 
Renner (LREN3), Guarara-
pes (GUAR3) e Restoque 
(LLIS3).

BC China orienta empresas sobre 
dinheiro de papel em meio à epidemia

Projeto de Lei defende  
segurança jurídica às empresas

A Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee) comentou 
nesta sexta-feira sobre a de-
cisão do Plenário da Câmara 
dos Deputados que aprovou 
na última quarta-feira (27), 
por unanimidade, o Projeto 
de Lei 4805/19 que reformu-
la a política de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(TIC). A reformulação aten-
de às exigências da Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC).

Na opinião da Abinee, a 
aprovação é uma conquista 
para o setor, pois traz segu-
rança jurídica às empresas, 
permitindo a continuidade 
dos investimentos produ-
tivos no país. “A votação, 
em caráter de urgência e de 
forma unânime, demonstra a 
sensibilidade dos parlamen-
tares a respeito de um tema 
fundamental para o desen-
volvimento tecnológico”, 
afirma o presidente executi-
vo da Associação, Humberto 
Barbato.

Aprovado por unanimi-
dade, o PL agora segue para 
o Senado. Segundo a Abi-

nee, a intenção é de que a 
matéria também tramite em 
caráter de urgência naque-
la Casa, de forma a seguir 
para a sanção presidencial 
e publicação ainda este 
ano, já que o prazo para as 
alterações da política vai 
até 31 de dezembro.

Barbato destaca que há 
mais de um ano a Associa-
ção vem trabalhando ati-
vamente, em interlocução 
com o Executivo e o Le-
gislativo, com o objetivo 
de garantir a manutenção 
das condições estruturais 
da política. Barbato tam-
bém ressalta o papel das 
associadas da Abinee, que 
muito contribuíram com a 
discussão do tema, em de-
zenas de reuniões realiza-
das na Associação.

O texto original do PL 
é de autoria dos deputados 
Marcos Pereira (PRB-SP), 
Vitor Lippi (PSDB-SP), 
Daniel Freitas (PSL-SC) e 
Bilac Pinto (DEM-MG), da 
Frente Parlamentar Mista 
para o Desenvolvimento da 
Indústria Eletroeletrônica. 
Tiveram papel de destaque 

no encaminhamento e apro-
vação da matéria o relator do 
Projeto, André Figueiredo 
(PDT-CE) e os deputados 
Marcelo Ramos (PL-AM) e 
Ubiratan Sanderson (PSL- 
RS).

Trâmite

A votação ocorreu após 
diversas negociações entre 
governo, entidades empre-
sariais e parlamentares, de-
pois de mais de dez reuniões 
realizadas nos últimos dois 
meses.

Entre os principais pon-
tos do texto estão: estímu-
los ao P&D; manutenção 
das diferenças regionais, 
com maior estímulo às in-
dústrias das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste; 
obrigatoriedade dos inves-
timentos em P&D e PPBs. 
O novo regime deverá valer 
a partir do 4º mês da publi-
cação da Lei. “As empresas 
já estão avaliando a nova 
sistemática, a fim de adap-
tar suas operações para 
atender aos novos procedi-
mentos”, afirma Barbato.

O banco central da China 
aconselhou nesta sexta-feira 
às empresas a não recusa-
rem cédulas de dinheiro por 
causa do novo coronavírus, 
O BC está reforçando os es-
forços para garantir que as 
notas em circulação sejam 
limpas para conter a propa-
gação do vírus através delas. 
O banco também aconselha 
que, durante a epidemia, as 
pessoas deem preferência às 
ferramentas legais de paga-
mento que não usam dinhei-
ro vivo.

As empresas devem me-
lhorar seus serviços e co-
municação com os consu-
midores e não dizer “não” 
ao dinheiro, disse o Banco 
Popular da China, citando 

reclamações recentes do 
público sobre recusas espo-
rádicas. O banco aumentou 
a oferta de novas notas ao 
mercado e organizou ins-
tituições financeiras para 
esterilizá-las e garantir a se-
gurança.

Antes da Festa da Prima-
vera, o banco destinou cerca 
de 4 bilhões de iuanes (US$ 
571 milhões) em novas notas 
para Wuhan, o epicentro do 
vírus, enquanto, até 17 de ja-
neiro, 600 bilhões de yuans 
em novas cédulas haviam 
sido distribuídos em todo o 
país.

Conforme a agência Xi-
nhua, o dinheiro recolhido 
nas principais áreas de pre-
venção e controle de epide-

mia será desinfetado usando 
luz ultravioleta ou altas tem-
peraturas e armazenado por 
mais de 14 dias antes de ser 
colocado de volta ao merca-
do.

O dinheiro que circula-
va fora das principais áreas 
de prevenção e controle de 
epidemia será esterilizado e 
armazenado por mais de sete 
dias antes de ser colocado 
de volta em circulação, de 
acordo com uma diretriz do 
banco central. Além disso, 
foram suspensas as transfe-
rências de dinheiro vivo en-
tre bancos de diferentes pro-
víncias e as transferências 
intraprovinciais nas áreas se-
riamente afetadas pelo vírus, 
para ajudar a contê-lo.

CVM cria normas sobre divulgação  
de informações societárias 

A Superintendência de 
Relações com Empresas 
(SEP) da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) di-
vulgou nesta sexta-feira uma 
publicação que orienta emis-
sores sobre procedimentos 
que devem ser observados 
no envio de informações pe-
riódicas e eventuais.

“O objetivo da SEP é fo-
mentar a divulgação das infor-
mações societárias de forma 
coerente com as melhores prá-
ticas de governança corporati-
va, visando à transparência e 

à equidade no relacionamento 
com os investidores e o mer-
cado, bem como minimizar 
eventuais desvios”, comentou 
Fernando Soares Vieira, supe-
rintendente da SEP.

A publicação mostra o rito 
dos procedimentos sanciona-
dores (Instrução CVM 607), 
alterações em multas comi-
natórias (Instrução CVM 
608), mudanças em docu-
mentos periódicos e eventu-
ais (Instrução CVM 609) e 
recentes decisões relevantes 
do colegiado. Também são 

apresentadas orientações 
sobre interpretações dadas 
pelo colegiado da CVM e 
pela SEP, envolvendo aspec-
tos relevantes da legislação e 
regulamentação.

O documento consolida os 
Ofícios Circulares anterior-
mente emitidos pela SEP, en-
tretanto, não dispensa a leitura 
das normas aplicáveis, deven-
do ser observada a atualização 
da legislação societária e da 
regulamentação da CVM, em 
especial as ocorridas após a 
presente data.




