
PBH investirá R$ 530 mi 
em saúde e mobilidade

Ministro Dias Toff oli determina o
desbloqueio de R$ 443 mi do Estado 

Cia do Terno valoriza a
gestão “pé no chão”

Infl ação na Capital encerrou o
ano com variação de 4,59%

OPINIÃO

EDITORIAL

Recurso será captado junto a instituições fi nanceiras internacionais
A Prefeitura de Belo Hori-

zonte (PBH) informou, ontem, 
que negociou empréstimos 
junto ao Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) 
e à Corporação Andina de 
Fomento (CAF) no valor de 
US$ 138,5 milhões (cerca de 
R$ 530 milhões). Os recursos 
serão aplicados nas áreas de 
saúde e mobilidade urbana 
da Capital. De acordo com o 
secretário municipal adjunto 
de Fazenda, João Fleury, a 
contratação dessas opera-
ções está dentro do plano 
de captação de R$ 1 bilhão 
da PBH, já aprovado pela 
Câmara. “Nos próximos dias, 
devemos contratar outras 
duas operações de crédito, 
uma com o Banco do Brasil 
(BB) e outra com o BID. No 
caso do BB, os recursos serão 
direcionados para a pavimen-
tação e recuperação de vias 
públicas. Já com o BID, a ideia 
é reverter os recursos para a 
recuperação de mananciais 
e para evitar enchentes”, 
acrescentou. Pág. 7

O presidente do STF, ministro Dias To-
ffoli, determinou à União que se abstenha 
de bloquear o valor de R$ 443,3 milhões das 
contas do Estado de Minas Gerais. O valor 
é relativo à contragarantia de contratos 
de empréstimo entre o Estado e o Banco 

do Brasil para execução do Programa de 
Desenvolvimento de Minas Gerais e para 
o Programa de Infraestrutura Rodoviária.  
Segundo o secretário Estadual de Fazenda, 
Gustavo Barbosa, isso trará um novo alento 
para a estabilidade do caixa. Pág. 10

Conhecida principalmente por sua marca Cia do Terno, 
a mineira Turqueza Tecidos e Vestuários, que também 
é detentora da grife de camisas sociais femininas Les 
Chemises, encerrou 2018 com crescimento. Com uma 
gestão “pé no chão”, como defi ne o sócio-fundador e 
diretor de Operações, Bernardo Magalhães, a empresa 
cresceu 10% em receita em relação a 2017, acrescentou à 
sua rede 18 novas lojas e encerrou o último ano com um 
faturamento de R$ 212 milhões. “Em 2018, investimos 
mais de R$ 7 milhões nas marcas e chegamos ao fi m 
do ano com 167 lojas próprias e 240 empregos diretos 
gerados”, explicou Magalhães. Pág. 11

O custo de vida em Belo Horizonte teve 
alta em 2018, com a infl ação fechando 
o ano com variação de 4,59%. O índice 
está acima do centro da meta, de 4,5%, e 
também é superior ao de 2017, que fi cou 
em 3,94%. Os principais impactos vieram 
da greve dos caminhoneiros, da alta do 

preço da gasolina, que no acumulado do 
ano foi de 12,69%; do aumento nos valores 
da energia elétrica (10,81%) e dos planos 
de saúde (10%). Já no grupo de alimen-
tação, o avanço foi de 4,88%. O destaque 
para alta nos preços foi alimentação em 
restaurante (+7,23%). Pág. 4 

Custos do
título protestado
serão arcados
pelo devedor

A Lei nº 23.204, sancio-
nada em 27 de dezembro 
pelo ex-governador Fernan-
do Pimentel, trouxe uma 
mudança nos cartórios de 
protestos. A nova legislação 
transferiu os custos relativos 
ao protesto para o devedor, 
que deverá quitá-los no ato 
do pagamento do débito.  
Especialistas acreditam que 
a mudança trouxe maior 
segurança jurídica Pág. 5

A situação venezuela-
na tem o nome do seu 
padrinho e sustentáculo 
cravado em letras doura-
das: a política externa do 
governo do PT. Chávez, o 
presidente que introduziu 
o bolivarismo, um socia-
lismo que ele intitulava 
Socialismo do Século 21, 
apareceu já no governo 
FHC. Enquanto os euro-
peus estranhavam as ati-
tudes do exótico coronel, 
FHC tolerava e dizia que 
podia controlar eventuais 
excessos. Em 2002, com a 
entrada de Lula no gover-
no brasileiro, iniciou-se um 
golpe de estado que pra-
ticamente derrubou Chá-
vez e seu socialismo. Mas, 
sob coordenação do então 
Chanceler Celso Amorim 
e sob os auspícios do As-
sessor Internacional de 
Lula, Marco Aurélio Gar-
cia, fi zeram um grupo de 
amigos da Venezuela que 
abafou o golpe e manteve 
Chávez no poder. Sem essa 
intervenção brasileira, não 
teríamos nem Chávez, nem 
Maduro e nem caos e crise 
humanitária na Venezuela. 
(Stefan Salej), pág. 2

Nos últimos dias muito 
se tem falado a respeito do 
desajuste nas contas públi-
cas, que começa na União, 
passa pelos estados e chega 
aos municípios, resultado 
previsível do excesso de gas-
tos e da falta de controle, 
próprios de uma terra sem 
dono, tomada por aventu-
reiros. Nesses movimentos 
estão os interesses de todos 
os brasileiros, passageiros do 
mesmo barco que corre risco 
de ir a pique, ainda que muitos 
deles, desavisados, torçam 
pelo contrário. Como disse 
um eleitor que não votou no 
presidente Bolsonaro, melhor 
será dizer, daqui há quatro 
anos, que errou. Tudo isso 
nos ocorre a propósito do 
tamanho e da urgência das 
tarefas que estão à frente. E 
difi culdades, sobretudo, para 
contrariar interesses que fa-
talmente serão feridos. “Uma 
conta impagável”, pág. 2 

A área de mobilidade urbana contará com recursos para a pavimentação e recuperação de vias
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Uma conta
impagável

O de sajuste nas contas públicas, que 
começa na União, passa pelos estados 
e chega aos municípios, é o resultado 
previsível do excesso de gastos e da falta de 
controle, próprios de uma terra sem dono, 
tomada por aventureiros. Uma realidade 
que as novas administrações prometem 
modifi car, impondo disciplina e moderação 
para que seja possível chegar à recuperação, 
antecipando o crescimento sustentável, 
durável e bastante para devolver a 
prosperidade aos brasileiros.

Nos últimos dias muito se tem 
falado a respeito, assim como um novo 
comportamento e um novo tempo são 
anunciados. Nesses movimentos estão 
os interesses de todos os brasileiros, 
passageiros do mesmo barco que corre 
risco de ir a pique, ainda que muitos deles, 
desavisados, torçam pelo contrário. Como 
disse um eleitor que não votou no presidente 
Bolsonaro, melhor será dizer, daqui há 
quatro anos, que errou. Tudo isso nos ocorre 
a propósito do tamanho e da urgência das 
tarefas que estão à frente. E difi culdades, 

sobretudo, 
para contrariar 
interesses que 
fatalmente serão 
feridos.

No fi nal 
do ano foi 
divulgado 
um trabalho 
acadêmico 
dando conta de 
que, entre os 
anos de 1999 e 
2017 o número 
de servidores 
do Executivo 
federal 
cresceu de 6,1 
milhões para 
11,2 milhões, 
números que 
correspondem 
a um aumento 

de 83,6% em menos de duas décadas. No 
mesmo período o total de funcionários do 
Judiciário subiu de 173 mil para 313 mil, com 
aumento de 80,9%, e no Legislativo, talvez 
para surpresa de muitos, o crescimento 
foi menor, de 29,6%, correspondente à 
contratação de 61 mil funcionários, elevando 
o total a 267 mil.

Também no fi nal do ano o Banco Central 
fez as contas e informou que a dívida 
pública bruta chegou a R$ 52 trilhões, 
ou o correspondente a 77,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB). O Banco Central 
também informou que em apenas um mês 
– novembro – pagou R$ 35 bilhões apenas 
em juros da dívida pública, uma conta que 
somou, no ano, R$ 352,3 bilhões, ou 5,4% do 
PIB, de longe, muito longe é preciso que seja 
dito, a maior de todas as contas que pesam 
sobre os ombros dos brasileiros. Ou quase o 
dobro do tamanho do défi cit fi scal previsto 
para o exercício.

Uma coisa e outra, evidentemente, têm 
relação de proximidade, lembrando que o 
contingente de funcionários públicos e seus 
salários cresceram além da arrecadação e da 
infl ação e vão sendo pagos com empréstimos 
que ajudam a infl ar a dívida pública. São 
alguns dos fantasmas que devem estar 
tirando o sono do presidente da República, 
de governadores e de seus auxiliares na área 
econômica. Ou eles vencem ou os fantasmas 
devoram nossos sonhos e esperanças.

Defi nitivamente, o Brasil no mo-
mento só tem um problema grave na 
sua política externa: a Venezuela. Por 
isso é de suma importância a viagem 
do novo Chanceler Embaixador 
Ernesto Araújo, um dia depois de 
tomar posse e encontrar o secretário 
de Estado dos Estados Unidos, para o 
encontro do Grupo de Lima, 14 países 
do continente que procuram uma 
solução para a situação venezuelana. 
E essa situação tem data certa para 
ser ou não resolvida:10 de janeiro, 
quando começa o novo mandato do 
atual presidente Maduro.

A situação venezuelana tem o 
nome do seu padrinho e sustentá-
culo cravado em letras douradas: a 
política externa do governo do PT. 
Chávez, o presidente que introduziu 
o bolivarismo, um socialismo que 
ele intitulava Socialismo do Século 
21, apareceu já no governo FHC. 
Enquanto os europeus estranhavam 
as atitudes do exótico coronel, FHC 
tolerava e dizia que podia contro-
lar eventuais excessos. Em 2002, 
com a entrada de Lula no governo 
brasileiro, iniciou-se um golpe de 
estado que praticamente derrubou 
Chávez e seu socialismo. Mas, sob 
coordenação do então Chanceler 
brasileiro Celso Amorim e sob os 
auspícios do Assessor Internacional 
do presidente Lula, Marco Aurélio 

Garcia, fi zeram um grupo de amigos 
da Venezuela que abafou o golpe e 
manteve Chávez no poder. Sem essa 
intervenção brasileira, não teríamos 
nem Chávez, nem Maduro e nem caos 
e crise humanitária na Venezuela.

Com a bonança dos preços de 
petróleo, o governo Chávez teve 
dinheiro para gastar à vontade e 
atendeu bem todos os interesses. Deu 
aos militares a área do narcotráfi co, 
bem descritos em todas as séries 
sobre narcos no Netfl ix, compras de 
equipamentos militares do mundo 
inteiro e mais o controle da base da 
economia venezuelana: petróleo e 
sua empresa PDVSA. Assim, criou-
-se um modelo político-militar que 
empurrou o país para a ditadura e 
o caos social, usando instrumentos 
aparentes de democracia, como elei-
ções manipuladas e opositores presos, 
para se manter no poder.

O Brasil, com suas empreiteiras 
corruptas, aliou-se a esse modelo e 
deu apoio político à sua expansão, 
através da Aliança Bolivariana na 
América Latina. Sobrepôs-se aos 
Estados Unidos e à Europa leniente 
e garantiu Chávez e depois Maduro 
no poder. Assim, a Venezuela hoje 
deve ao Brasil incobráveis 55 bilhões 
de dólares.

A população brasileira só se deu 
conta do problema com a chegada de 

refugiados venezuelanos a Roraima. 
Mas, este é o menor dos problemas. 
Pior é a aliança da Venezuela com 
a Rússia e a China, que confronta 
diretamente a esfera de infl uência 
norte-americana no continente.

E, sem dúvida, a Declaração de 
Lima, que condena o regime de 
Maduro e prevê sanções, menciona 
pela primeira vez com clareza as 
pretensões venezuelanas sobre o 
território da Guiana. E nada melhor 
para um regime podre e falido do 
que reunir seu povo ao provocar 
um confl ito armado. Maduro e seus 
militares precisam de algo mais para 
se manter no poder e um confl ito com 
a Guiana, rica em recursos naturais, 
pode oferecer essa oportunidade.

O problema é que isso acontece 
na nossa fronteira. E o confl ito mi-
litar não seria um confl ito regional, 
mas, de um lado Venezuela, China 
e Rússia, e de outro lado Brasil e 
Estados Unidos. Uma loucura que 
está sendo evitada pela diplomacia 
brasileira, mas que está longe de 
ser irreal. Uma herança da política 
externa dos governos petistas das 
mais malditas.

* Ex-presidente do Sebrae Minas e 
da Fiemg, Vice-Presidente do Conse-
lho do Comércio Exterior da Fiesp e 
Coordenador adjunto do Gacint USP

 “A contribuição das empresas é importante porque 
garante o funcionamento de entidades que deram certo 
e contribuem para o bem-estar social.”

(José Alencar Gomes da Silva, de saudosa me-
mória, à época presidente da Fiemg)

Percorrendo as ladeiras da memória, certifi co-
-me de que há mais de duas décadas, em 1995, 
defl agrou-se nos bastidores governamentais uma 
articulação com o propósito de alterar a confi gu-
ração do chamado “Sistema S”. A ideia aventada 
era estatizá-lo, algo que soava tremendamente 
incoerente numa hora em que se fazia manifesta na 
ação ofi cial a intenção de promover descontrolada 
privatização de ativos públicos, ainda hoje bastante 
criticada. Em defesa dos SS, lancei neste vibrante 
e acolhedor espaço, artigos contendo respeitáveis 
conceitos ajustados na verdade às circunstâncias 
específi cas daquela época. 

As considerações estampadas conservam, de certo 
modo, num que outro ponto, sabor de atualidade 
neste momento em que a atuação das mencionadas 
instituições volta a frequentar, se bem que num 
contexto diferente, a agenda de debates. Abaixo, 
artigo sobre os SS publicado há mais de vinte anos.

As aparências enganam, como ensina a antiga 
prudência. Por isso, vou desovando logo saborosa 
historieta que frequenta com habitualidade e efeito 
garantido os encontros de sensibilização gerencial. 
O cidadão ia à toda na estrada. Numa curva bem 
fechada, quase vira manchete vistosa de página 
policial, ao cruzar com veículo que vinha um 
tanto desgovernado. Na passagem, gesticulante, 
alto-falante gutural ao máximo volume, o outro 
motorista, uma mulher (“Não falei?”- pensou o 
nosso personagem, machismo todo afl orado), já 
com o controle da máquina retomado, deixou 
cair: - Cavalo! Cavalo!...  Não teve a menor dúvi-
da. Sapecou incontinenti a resposta engatilhada 
para esses entreveros de trânsito: - Vaca! Vaca!...  
Segundos depois, o carro rodopiava no asfalto, 
por culpa de uma tropa de cavalos atravessando 
a pista. 

Moral da história: a palavra pode se aprestar 
a interpretações enganosas. Pelo que, tendo em 
vista o título deste comentário, nada de confusões 
pro meu lado. Sem essa de tentar lobrigar chifre 
em cabeça de cavalo. A defesa veemente assumi-
da não é a dos notórios SS que ocupam espaço 
sinistro nos registros da história. Os SS de minha 
incondicional admiração nada têm em comum com 
os responsáveis pelo hediondo expurgo racista do 
apogeu do nazismo, tempo marcado pela destrui-
ção de apreciáveis valores humanos e espirituais. 
Muito antes, pelo contrário. Efi cientes agentes da 
construção humana e espiritual, estes SS de minha 
apaixonada defesa compõem registro edifi cante da 
história brasileira. Os SS de que falo, evocativos de 
tanta coisa positiva realizada e de tantas iniciativas 
boas por fazer, atendem pelas sonoras e simpáticas 
denominações de Sesi, Sesc, Senac, Senai.

Querem acabar com eles. São inimigos dissimu-

lados, ostensivos. Entregam-se, obsedantemente, a 
esse propósito demolidor. O objetivo é perseguido 
com implacável obstinação. O carro-chefe das tro-
pas de assalto empenhadas na inglória missão está 
agora representado pela proposta de eliminação da 
contribuição compulsória dos encargos sociais nas 
folhas de pagamento, ao pretexto ridículo de que 
os pouco por cento reservados a tão nobres intuitos 
sobrecarregam os custos empresariais. Atrás disso 
se escondem argumentos inconsistentes oriundos de 
desconhecimento de causa, oportunismo, estreiteza 
intelectual para descobrir o óbvio. Parte-se, assim, 
para a negação sistemática da fi losofi a social em-
butida na programação das entidades. Para a não 
aceitação de sua condição de instrumento efi caz 
na promoção comunitária. Para a ideia de jerico, 
acolhida de modo embevecido nalguns ambientes, 
de transformar as instituições em meros departa-
mentos burocráticos de um Ministério qualquer, 
como novas e defeituosas versões da LBA.

O que se pretende é a mudança de regra no 
jogo em andamento, onde os atletas se deslocam 
em campo em estado de graça, proporcionando 
com arte e criatividade espetáculo deslumbrante, 
ao agrado de numerosa e exigente torcida. Vê se 
pode! Mexer na regra é distorcer o resultado. Cabe 
à opinião pública identifi car nos adeptos dessas 
esdrúxulas teses pessoas descompromissadas com 
o sentido social da vida. Gente que coloca à deriva 
das preocupações, como indissociáveis das ações 
econômicas, as cogitações sociais. 

Pelo teor da ofensiva, percebe-se que é intenso 
o empenho em acabar com a obra que vem dando 
certo desde o começo. Obra que pode ser aponta-
da como modelo de atuação. Produto exportável 
em condições de arrebatar tantos certifi cados ISO 
criados nos foros internacionais de qualidade.

Nossos SS nasceram de inspirada combinação 
do zelo ofi cial com a sensibilidade empresarial e 
aspiração laboral. Funcionam em moldes efi cien-
tes, sendo sustentados por recursos provindos das 
empresas, células dinâmicas do desenvolvimento. 
Para que o projeto nascido dessa poderosa conju-
gação de vontades se consolidasse muito concorreu 
a lucidez revelada por uma legião admirável de 
líderes. Empresários evoluídos, contemporâneos do 
futuro, souberam captar a envolvente mensagem 
social inserida no bojo das velozes transformações 
deste tempo. Assumiram, com saudável disposição, 
o comando dos SS, encaixando-os nos esquemas 
operacionais das entidades representativas das cate-
gorias econômicas. Acertaram em cheio. Souberam 
defi nir arrojadas linhas de ação social e educacional 
para o trabalho levado a efeito.

São nomes que fazem parte do panteão da história 
do desenvolvimento.  Reverenciá-los é preciso. Ro-
berto Simonsen, Euvaldo Lodi, Morvan Figueiredo, 
Américo Giannetti, entre outros, souberam tornar 
melhores as relações entre o capital e o trabalho. 
Deixaram valiosa contribuição à causa da paz social.

*  Jornalista (cantonius1@yahoo.com.br)
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No início deste ano, o Estado de Minas 
publicou matéria com dados do Ipea sobre 
o custo da violência no ano de 2017. Quase 
6% do PIB nacional (5,9% para ser mais pre-
ciso) foram contabilizados como perda de-
vida à violência. Estamos falando de R$ 389 
bilhões, montante equivalente a 13,5 vezes 
o previsto como dotação ao programa Bol-
sa Família para este ano de 2018; ou, ainda, 
o dobro do défi cit anual da União.

Diante destes números, e de tantas vi-
das perdidas, ainda há quem tenha mão 
pronta para assinar indultos abrangentes, 
determinar desencarceramentos e esgrimir 
canetaços por prisão apenas após trânsito 
em julgado de sentença condenatória. Esse 
evento, bem sabemos, é quase inalcançável 
ao braço curto da Justiça, enredado demais 
no novelo dos recursos disponíveis aos 
réus endinheirados. Os advogados de Lula, 
apenas no processo do triplex, em fi ns de 
junho deste ano, já haviam impetrado 78 
recursos. A superlotação dos presídios, por 
outro lado, desponta como causa determi-
nante da soltura de presos, sem que as au-
toridades e os poderes de Estado atentem 
para a descomunal viabilidade econômica 
inerente à construção de estabelecimentos 
penais. 

A sociedade quer segurança. Esse foi um 
dos motivos da surpreendente e consagra-
dora vitória de Bolsonaro. Os derrotados 
nas eleições de outubro, inequivocamen-
te, pagaram nas urnas o preço desse caos 
e de suas escolhas. Entre os bandidos e a 
sociedade ou entre a polícia e os crimino-
sos, entre os corruptos e os cidadãos, entre 
a justiça e a tolerância, escolheram, sempre, 
o lado errado. Não estavam, agora mesmo, 
abraçados com Battisti? Ninguém aceita 
mais ouvir magistrados alegarem que estão 
soltando criminosos porque “estão com as 
mãos amarradas”, nem ministros do STF 
em entreveros retóricos pretendendo que 
tipos perigosos sejam soltos e recebam as 
ruas e estradas do país em donativo para 
continuidade de suas práticas delitivas. 
Quem pode aceitar o argumento de que 
José Dirceu, condenado a 30 anos e 9 me-
ses, seja posto em liberdade após três me-
ses porque pendente de decisão um recurso 
seu sobre a dosimetria dessa pena?  Talvez 
a pena não fosse de 30 anos e nove meses, 
mas 30 minutos e 9 segundos? Quem sabe?

Repugna, também, à consciência da so-
ciedade saber que os criminosos de cola-
rinho branco, os que mais entopem com 
recursos as prateleiras e as pautas dos 
tribunais superiores, representados por 
eminentes e competentes advogados re-
giamente remunerados, não raro recebem 
essa douta e ativa proteção de seus direitos 
mediante recursos provenientes do crime 
praticado. Ou seja, com nosso dinheiro. A 
nação, roubada, paga muitas dessas milio-
nárias contas.

A sociedade – a maioria dela, ao menos – 
não quer que criminosos sejam submetidos 
a condições infames de encarceramento. 
No entanto, entre a cadeia superlotada e a 
janela do nosso carro, ou o assédio do estu-
prador, ou o baronato do crime nos morros, 
que superlotem as cadeias até que as contas 
sejam feitas e se descubra que é bom negó-
cio construir penitenciárias num país em 
que a criminalidade leva quase 6% do PIB. 
Inativar o criminoso é a melhor forma de 
desestimular a criminalidade. Espero que 
esteja chegando ao fi m a farra da impuni-
dade. Não se combate o crime com socio-
logia, antropologia e política. Estas ciências 
são importantes, mas as ações que delas 
decorrem, em situação de confl ito aberto, 
devem ser complementares às de neutrali-
zação das condutas criminosas com a força 
da lei e a persuasão das armas.

* Membro da Academia Rio-Grandense de 
Letras, arquiteto, empresário e escritor

Jair Bolsonaro, em sua peroração inicial 
como mandatário-mor da Nação, fez questão 
de exibir o manto verde-amarelo que expressa 
a estética de sua identidade desde os tempos 
em que adentrou o território da política. Ao 
puxar a bandeira brasileira do bolso e acenar 
com ela para a multidão, no discurso de 
posse no Parlatório do Palácio do Planalto, o 
presidente procurou enaltecer compromissos 
que permearam sua campanha: o verde-
-amarelismo abriga coisas como o ânimo 
cívico, o nacionalismo, a soberania nacional, 
o combate à ideologia de esquerda. O fecho 
de suas mensagens aponta a linha divisória 
que separa seu eleitorado de contingentes 
abarcados pelo lulopetismo e entorno: “essa 
bandeira jamais será vermelha”.

A expressão soma mais força em função da 
origem militar de Bolsonaro. Mais que outros 
segmentos, os militares encarnam de maneira 
intensa a simbologia nacionalista. De pronto, 
a primeira fala do presidente defi niu o Brasil, 
sob seu mando, como enclave poderoso no 
sul do continente a lutar contra o ideário da 
foice e o martelo (o comunismo) e, por tabela o 
socialismo, mesmo sabendo que as cores deste 
foram suavizadas em nossos tempos com a 
incorporação de elementos do liberalismo, 
como a livre iniciativa, formando a social-
-democracia, como pode se ver na Europa.

Ocorre que a vertente esquerdista tem se 
enfraquecido nos países social-democratas, 
casos de Alemanha, Itália, Espanha, Hun-
gria, Polônia e até Suécia, onde entes mais 
à esquerda têm amargado derrotas. O fato 
é que a crise da democracia representativa 
tem fragilizado seus vetores, implicando 
arrefecimento ideológico, declínio de parti-
dos, desânimo das bases, fragmentação das 
oposições. Em contraposição, novos polos 
de poder se multiplicam – particularmente 
os núcleos formados no âmbito da socieda-
de organizada – sob os fenômenos que hoje 
agitam a política: a globalização, a imigração 
e o nacionalismo.

A globalização rompeu as fronteiras na-
cionais, instalando interdependência entre as 
Nações. A livre circulação de ideias e a troca 
de mercadorias contribuem para a formação 
de uma homogeneidade sociocultural, arre-
fecendo valores próprios dos territórios e 
certo prejuízo para os conceitos de soberania, 
independência, autonomia. A explosão de-
mográfi ca, por outro lado, e as carências das 
margens sociais, a par dos confl itos armados 
em algumas regiões (as guerras modernas), 
aceleraram processos migratórios. Na Eu-
ropa, emerge o temor de que as correntes 
de imigração não apenas contribuam para 

a perda de emprego da população nativa, 
como resultem mais adiante em impactos 
culturais de monta, descaracterizando signos 
e símbolos das Nações.

Nos Estados Unidos, esses fenômenos têm 
sido tratados de maneira dura por Donald 
Trump, com sua insistência para construir 
um muro na fronteira com o México. O 
cabeludo presidente desfralda a bandeira 
do nacionalismo sob o discurso de proteger 
empregos e melhorar as condições de vida de 
populações ameaçadas pelo fl uxo migratório. 
Daí o posicionamento do governo americano 
ante a globalização, os compromissos das 
Nações com o Acordo de Paris sobre Mudança 
Climática e o Pacto Mundial sobre Migração, 
sob a égide da ONU; a situação de países como 
Venezuela, Cuba e Nicarágua e a política 
de defesa de direitos transgêneros. Os EUA 
marcam posição nessas frentes.

Nessa encruzilhada, Bolsonaro e Trump 
marcam um encontro. O pano de fundo da 
articulação mostra a integração de esforços para 
combater ideologias de esquerda, fortalecer 

vínculos com entes comprometidos com um 
ideário conservador, dar impulso ao libera-
lismo. No Brasil, o foco será a privatização. 
Deixar o Estado com o tamanho adequado 
para cumprir suas tarefas. E manter o cobertor 
social do tamanho que os recursos permitam. 
Nem lá nem cá. Mais: sem apoio a núcleos 
que batalham por direitos. (A indicação de 
Bolsonaro de que devemos combater o “po-
liticamente correto” não seria, por exemplo, 
o arrefecimento a ideologia de gêneros?).

Em suma, com o resguardo militar, um 
programa arrojado de alavancagem da eco-
nomia, ações na área do campo, forte combate 
à corrupção, disposição de cortar as fontes 
que alimentam a bandidagem, desfralde dos 
valores da família, sob as bênçãos de Deus, 
o novo governo quer “consertar” as coisas 
erradas. P.S. Com direito da população de 
acompanhar tudo isso pela linguagem de 
Libras. Com a simpática Michelle, ao lado 
do marido, abrindo seu cativante sorriso.

* Consultor político e professor titular da USP

Empreender e manter um negócio no Brasil não é tarefa fácil, 
seja qual for o porte da empresa. Temos um ambiente de negó-
cios inseguro e pouco estimulante. Uma pesquisa da Fiesp rea-
lizada com executivos paulistas aponta que o principal entrave 
para o crescimento e aumento de competitividade das empresas 
é a complexidade da legislação tributária, com 83%, seguida pela 
burocracia excessiva com 56%.

Mergulhados na pesada rotina de vencer a burocracia e a san-
gria tributária, os executivos ouvidos relegaram aos últimos lu-
gares de seu interesse questões como Indústria 4.0, que aparece 
com 4%, e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com 13%. São 
os menos votados entre os temas de maior destaque para esti-
mular o crescimento, justamente quando inovação e tecnologia 
mostram-se imprescindíveis em qualquer estratégia para levar 
a nossa indústria aos níveis de empresas globais.

No cenário brasileiro, os instrumentos voltados para a questão 
tributária industrial têm sido utilizados para compensar defi ciên-
cias do ambiente de negócios. Não é à toa que os departamentos 
fi nanceiros acabam sendo maiores do que os de marketing e ven-
das em muitas empresas. Segundo a Fiesp, as indústrias gastam 
1,2% de suas receitas só para administrar o sistema tributário, 
fi scal e contábil.

É animadora a intenção manifestada pelo futuro ministro da 
economia, Paulo Guedes, de trabalhar para diminuir a carga tri-
butária em 25% nos próximos dez anos. Mas só vontade não bas-
ta e o governo não conseguirá avançar sozinho. A discussão so-
bre a reforma tributária ou sobre o IVA, o imposto único, devem 
entrar na pauta da sociedade, se quisermos redução paulatina de 

impostos diante de nosso brutal défi cit fi scal.
Para promover a refl exão produtiva sobre esse cenário e pos-

sibilidades de mudança a médio prazo, o World Trade Center 
Curitiba, fi lial de um dos maiores clubes de negócios do mundo, 
lançou o Grupo de Tributos e Desburocratização, que nasce com 
a participação de profi ssionais da área tributária de cerca de 30 
grandes empresas do Sul do País. Uma forte agenda de debates 
tem início em 17 de janeiro, em Curitiba, em torno de boas prá-
ticas tributárias, cases, riscos e difi culdades, alterações legislati-
vas pertinentes e oportunidades de melhoria. O grande objetivo 
é conceber propostas que possam ser levadas ao Congresso Na-
cional para diminuir a burocracia e estimular um ambiente de 
negócios mais competitivo.

Essa é uma iniciativa inédita para articular empresários e exe-
cutivos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e inicia 
sob coordenação da Volvo do Brasil. Suas propostas se somarão a 
de outros grupos de profi ssionais da área pelo País.

Um ambiente de negócios mais aberto e sem entraves 
também estimula a chegada de novos investimentos es-
trangeiros, que certamente vão colaborar para aumentar 
a oferta de empregos e estimular o crescimento da econo-
mia brasileira.  Leis ou decretos governamentais elaborados 
às pressas não mudarão nossa realidade. O setor produti-
vo deve exibir as boas iniciativas e debater propostas para 
que a vontade de mudar alavanque as mudanças necessá-
rias e coloque o País no rumo do crescimento consistente.

* Empresário e presidente do World Trade Center Curitiba

Ao puxar a bandeira brasileira do bolso e acenar com ela para 
a multidão, no discurso de posse no Parlatório do Palácio do 
Planalto, o presidente procurou enaltecer compromissos que 
permearam sua campanha: o verde-amarelismo abriga coisas 
como o ânimo cívico, o nacionalismo, a soberania nacional, o 

combate à ideologia de esquerda

A alma militar do políticoCusto da 
violência e da 
impunidade

Só vontade não reduzirá 
imposto e burocracia
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Infl ação na Capital 
fecha 2018 com alta de 

4,59%, aponta Ipead
ANA AMÉLIA HAMDAN

O custo de vida em 
Belo Horizonte teve alta 
em 2018, com a infl ação 
fechando o ano com va-
riação de 4,59%. O índice 
está acima do centro da 
meta, de 4,5%, e também 
é superior ao de 2017, que 
fi cou em 3,94%. Os prin-
cipais impactos vieram da 
greve dos caminhoneiros, 
da alta do preço da gaso-
lina, que no acumulado 
do ano foi de 12,69%; do 
aumento nos valores da 
energia elétrica (10,81%) e 
dos planos de saúde (10%). 
Os dados referentes ao 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
foram divulgados ontem 
pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas, 
Administrativas e Contá-
beis (Ipead), vinculada à 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

Coordenadora de pes-
quisa da Ipead/UFMG, 
Thaize Martins aponta 
o alto impacto da greve 
dos caminhoneiros sobre 
a inflação em 2018. Ela 
informa que, de janeiro a 
maio, o IPCA estava abaixo 
do registrado em iguais 
meses do ano passado. 
Entretanto, a paralisação 
dos motoristas de veículos 
de carga interrompeu tal 
movimento.

Ainda assim, segundo a 
pesquisadora, não há qual-
quer motivo para alarme, 
já que a infl ação encontra-
-se controlada e em níveis 
considerados baixos. Ela 
explica que, apesar de estar 
acima do centro da meta, 
a infl ação está dentro da 
meta, que pode variar de 
3% a 6%.

“O início de 2018 foi 
marcado por expectativa 
de infl ação menor, mas 
ao longo do ano foram 
acontecendo fatores que 
mudaram o curso da infl a-
ção. Um deles foi a greve 
dos caminhoneiros, no 
fi nal de maio, com refl exo 
intenso no mês de junho. 
O desabastecimento geral, 
as perdas de produção ge-
raram o impacto do preço 
fi nal no mercado. Tivemos 
outros fatores, como alta 
do câmbio, com o dólar em 
patamares altos, reajustes 
acima do esperado para 
a energia elétrica. Mas a 
gasolina foi a vilã do ano, 
com vários reajustes ao 
longo do ano”, explica a 

pesquisadora.
Thaize Martins comenta 

que, em 2018, todos os 
grandes grupos que com-
põem o IPCA tiveram alta. 
Os itens que compõem o 
grupo de produtos não 
alimentares tiveram infl a-
ção de 4,54%. Entre seus 
componentes, o destaque 
de avanço de preços fi ca 
por conta dos produtos ad-
ministrados, que englobam 
a energia e combustíveis. 
Já as principais quedas de 
valores foram registradas 
na telefonia móvel (-6,14%); 
curso de pós-graduação 
(-9,50%) e automóvel usado 
(-5,54%).

Alimentação - Já no grupo 
de alimentação, o avanço 
foi de 4,88%. O destaque 
para alta nos preços foi 
alimentação em restaurante 
(+7,23%) e alimentos in 
natura (+13,61%), especial-
mente o tomate, com alta 
de 128,68%. Por outro lado, 
tiveram queda os preços do 
café (-8,87%) e do sorvete 
(-12,57%).

Segundo a pesquisadora, 
com o custo de vida em alta, 
a consequência imediata é a 
perda do poder de compra 
do trabalhador. Isso ocorre 

porque, normalmente, os 
salários são reajustados de 
acordo com a infl ação, mas 
muitos preços avançam 
acima desse índice.

Por fi m, Thaize Martins 
pontua que, para 2019, a 
meta da infl ação é 4,25%, 
ou seja, menor que a de 
2018. “O ano de 2019 vem 
com meta mais baixa, então 
a infl ação desse ano tem 
que ser ainda mais acom-
panhada de perto”, disse.

Dezembro - No mês de 
dezembro, a infl ação da 
capital apresentou alta de 
0,30%. É o menor resultado 
para o mês em dez anos. 
Nessa época é aguardada 
alta infl acionária devido 
ao período de festas, mas 
o que segurou o aumento 
foi a retração no valor da 
gasolina registrada no fi nal 
do ano.

Em dezembro, o preço 
da gasolina comum caiu 
4,43%. O leite também re-
gistrou queda (-7,72%). 
As altas fi caram por conta 
das excursões, devido à 
proximidade do período 
de férias, com aumento de 
5,04%, e dos automóveis 
novos, com elevação de 
3,10%.

O valor da cesta básica em 
Belo Horizonte subiu 8,8% no 
comparativo anual - dezembro 
de 2018/dezembro 2017 -, bem 
acima da infl ação de 4,59% do 
período. A cesta básica chegou 
ao fi m de 2018 em R$ 417,21, 
sendo que no último mês de 
2017 o valor era de R$ 383,22, 
segundo dados divulgados pela 
Ipead/UFMG. O produto com 
o maior aumento acumulado 
do ano é o tomate, cujo preço 
avançou 128,38%, impactado 
principalmente por fatores cli-
máticos. A greve dos caminho-
neiros também contribuiu para 
o resultado anual.

Na passagem de novembro 
para dezembro, o preço da cesta 
básica subiu 3,68%. Segundo a 
pesquisadora Thaize Martins, 
esta foi a terceira alta consecu-
tiva, resultado provocado pela 
proximidade do período de 
férias e por fatores climáticos.

Thaize Martins ressalta que 
a alta no preço da cesta básica 
acima do índice infl acionário 
impacta bastante no bolso do 

trabalhador. “A sensação que 
prevalece nos consumidores é 
que, a cada dia, há diminuição 
na quantidade de produtos 
que ele consegue adquirir”, 
diz. “Em 2017 os alimentos 
ajudaram a segurar a infl ação, 
mas em 2018 alguns produtos 
foram retomando os preços”, 
completa.

No mês de dezembro, os 
produtos que mais aumentaram 
de preço foram batata-inglesa 
(24,94%); feijão carioquinha 
(14,56%), banana-caturra (7,77%) 
e chã de dentro (6,09%). Já as 
principais quedas foram dos 
preços da manteiga (-2,59%); 
da farinha de trigo (-1,89%); 
leite pasteurizado (-1,84%) e 
café moído (-1,56).

Já no acumulado do ano, 
o principal aumento foi o do 
tomate (128,38%). Em seguida 
estão batata-inglesa (15,04%) 
e farinha de trigo (14,60%). As 
principais quedas de preços 
são referentes ao café moído 
(-8,93%); açúcar cristal (-3,05%) e 
banana-caturra (-7,63%). (AAH)

Registrando alta de 5,5% em 2018 
no comparativo com 2017, o Índice 
de Confi ança do Consumidor (ICC) 
mostra que os consumidores de Belo 
Horizonte estão menos pessimistas. 
Segundo o Ipead/UFMG, o ICC 
chegou a 39,42 pontos em dezembro 
de 2018. Apesar da melhora, como o 
valor encontra-se abaixo de 50, ainda 
mostra pessimismo. Na passagem de 
novembro para dezembro, o indicador 
subiu 2,66%.

Um dos fatores apontados como 
responsável pela melhora é o cha-
mado efeito eleição, ou seja, com a 
mudança do governo houve aumento 
da confi ança do consumidor. “O ano 
de 2018 mostrou uma recuperação 
gradativa do humor dos consumi-
dores, fechando o mês de dezembro 
com o maior índice dos últimos 46 
meses, desde março/2015 não era 
observado um valor superior a 39 
pontos”, aponta a pesquisa.

De acordo com o levantamento, pior 
percepção do consumidor é quanto a 
emprego, que atingiu 25,42 pontos. 
Também foi registrado pessimismo 
quanto à infl ação (31,01); situação eco-
nômica do país (31,13) e pretensão de 

compra (43,10). Mas os consumidores 
demonstram certo otimismo quanto 
à situação fi nanceira da família em 
relação ao passado (51,13) e situação 
fi nanceira da família (56,37).

Segundo a coordenadora de pes-
quisa da Ipead/UFMG, Thaize Mar-
tins, o comportamento de pretensão 
de compra do consumidor mostra 
uma mudança radical quanto ao 
apresentado antes da crise. “Nem 
o Natal conseguiu mudar muito o 
quadro”, disse.

Juros - A pesquisa sobre taxas de 
juros praticadas em Belo Horizonte 
mostra retração em alguns itens ao 
longo do ano. Ainda assim, os valores 
continuam em patamares elevados. 
Isso ocorre mesmo com a taxa Selic 
ter fechado o ano em 6,5%, ou seja, o 
mais baixo da série histórica.

Como comparação, Thaize Martins 
aponta que, enquanto a Selic está em 
6,5% ao ano, a taxa para o cartão de 
crédito fi cou em 292,53% no ano; e, 
a do cheque especial, em 346,99% 
ao ano. “O consumidor deve evitar 
contrair essas dívidas”, reforça a 
especialista.

Valor da cesta básica tem 
aumento de 8,8% em BH

CONJUNTURA

IPCA teve a menor variação para dezembro em 10 anos

Aumento de 12,69% da gasolina e a greve dos caminhoneiros impulsionaram a infl ação

ALISSON J. SILVA

ECONOMIA

São Paulo - A perspec-
tiva do mercado para a 
taxa básica de juros em 
2019 foi reduzida pela 
terceira semana seguida, 
em um cenário de infl ação 
contida e depois que o 
Banco Central jogou para 
um futuro indeterminado 
eventual início de aperto 
monetário.

Os economistas consul-
tados na pesquisa Focus 
do BC divulgada ontem 
passaram a ver a Selic a 7% 
no fi nal deste ano, de 7,13% 
na mediana das projeções 
do levantamento anterior. 
Para 2020, a perspectiva 
continua sendo de taxa bá-

sica de juros terminando o 
ano a 8%.

Já o Top-5, grupo dos que 
mais acertam as previsões, 
ainda vê que a Selic perma-
necerá em piso histórico de 
6,5% - patamar em que se 
encontra atualmente-- ao 
longo de 2019.

O BC deixou de mencio-
nar a possibilidade de um 
eventual início de aperto 
nos juros, jogando para um 
futuro indeterminado uma 
alta da Selic ao traçar um 
quadro favorável para a 
infl ação, embora ainda alerte 
que os riscos altistas para 
o IPCA seguem no radar. 

O Focus mostrou ainda 

que os economistas veem 
que o IPCA terminou 2018 
com alta de 3,69%, sem 
alterar sua projeção. Para 
2019 também permanece o 
cálculo de infl ação de 4,01%.

O centro da meta ofi cial 
de 2018 é de 4,50% e, para 
2019, de 4,25%. A margem 
de tolerância para ambos os 
anos é de 1,5 ponto percen-
tual para mais ou menos.

O Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística 
(IBGE) divulgará em 11 de 
janeiro o IPCA acumulado 
de 2018. Em dezembro, o 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do BC havia 
atualizado suas projeções 

para a infl ação. No cenário 
de mercado, o BC projeta 
IPCA de 3,7% em 2018, 3,9% 
em 2019, 3,6% em 2020 e 
3,7% em 2021. 

No Focus divulgado, en-
tre as instituições que mais 
se aproximam do resultado 
efetivo do IPCA no médio 
prazo, denominadas Top 
5, a mediana das projeções 
para 2018 seguiu em 3,66%. 
Para 2019, a estimativa do 
Top 5 permaneceu em 3,96%. 
Quatro semanas atrás, as 
expectativas eram de 3,66% 
e 4,20%, respectivamente. 

Preços administrados - O 
Relatório de Mercado Focus 

indicou, ainda, manutenção 
na projeção para os preços 
administrados em 2018, mas 
com leve alteração para 2019. 
A mediana das previsões do 
mercado fi nanceiro para o 
indicador no ano passado 
seguiu com alta de 6,50%. 

Para 2019, a mediana foi 
de elevação de 4,80% para 
alta de 4,79% Há um mês, o 
mercado projetava aumento 
de 6,95% para os preços 
administrados em 2018 e 
elevação de 4,80% em 2019. 
No caso de 2020, projeção 
de alta seguiu em 4,00%, 
ante 4,20% de um mês antes. 

As projeções atuais do BC 
para os preços administra-

dos, no cenário de mercado, 
indicam elevações de 6,1% 
em 2018, 5,1% em 2019 e 
3,9% em 2020. Estes por-
centuais foram informados 
no Relatório Trimestral de 
Infl ação (RTI), divulgado 
em dezembro.

PIB - Em relação ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 
a pesquisa semanal com 
uma centena de economistas 
mostra que o crescimento 
no ano passado continuou 
sendo calculado em 1,30%, 
mas para este ano houve 
uma redução de 0,02 ponto 
percentual na conta, a 2,53%. 
(AE/Reuters)
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Analistas estimam taxa Selic de 7% no fi nal deste ano

Consumidores demonstram 
estar mais confi antes na economia



Devedor vai arcar com custo de protesto
LEONARDO FRANCIA

A Lei nº 23.204, sancio-
nada em 27 de dezem-
bro pelo ex-governador 
Fernando Pimentel, que 
isentou quem optar pelo 
protesto extrajudicial, via 
cartório, de desembolsar 
qualquer quantia para co-
brar uma dívida não paga, 
trouxe maior segurança 
jurídica e economia para 
credores privados que de-
sejam recuperar crédito. A 
nova legislação transferiu 
os custos relativos ao pro-
testo para o devedor, que 
deverá quitá-los no ato 
do pagamento do débito.

O tabelião e representan-
te do Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do 
Brasil Seção Minas Ge-
rais (IEPTB-MG), Leandro 
Mota, explicou que a nova 
lei representa um avanço 
em Minas Gerais, já que 
em outras praças, como 
São Paulo, a prática já está 
em vigor há cerca de dez 
anos. “A análise, neste pri-
meiro momento, é positiva 
porque a nova legislação 
traz segurança jurídica e 
economia na cobrança para 
todos aqueles que desejam 
recuperar crédito no Esta-
do”, avalia.

Segundo Mota, a nova 
legislação também traz 
isonomia para o tratamen-
to de credores privados e 
públicos de Minas Gerais. 
“A alteração na lei nada 
mais fez do que possibilitar 
ao empresário e titular de 

crédito do setor privado 
um benefício que o setor 
público já tinha desde 2012. 
Entendíamos isso como 
uma injustiça, mas, agora, 
existe isonomia nesta situ-
ação, seja o credor privado 
ou público”, ressalta.

A nova norma, na avalia-
ção do tabelião, facilitará o 
processo, principalmente, 
para quem já estava com o 
orçamento comprometido 
devido à falta de um pa-
gamento que era esperado 
e também para quem de-
pende desses valores para 
conduzir seus negócios. 
“As principais mudanças 
se referem à segurança da 
cobrança efetuada pelo 
protesto e a garantia, para 
o credor, que não vai pre-
cisar gastar mais cobrança 
judicial, cujos custos são 
muito maiores na medida 
que incidem taxas carto-
riais e as custas judiciais”, 
reforça o presidente do 
IEPTB-MG.

Contraditório prévio - Da 
mesma forma, para o de-
vedor, Mota acredita que a 
nova a legislação também 
trouxe benefícios, como o 
acesso a um contraditório 
prévio. “Temos hoje um 
mercado de negativação 
de crédito sem controle. 
O protesto via cartórios, 
além de ser um serviço re-
gulamentado e fi scalizado, 
permite o acesso do cidadão 
a um contraditório prévio, 
o que traz mais segurança 
para as cobranças”, analisa.

O IEPTB-MG disponibi-
liza a Central de Remessa 
de Arquivos Eletrônicos 
(CRA), um sistema que 
facilita não apenas o en-
vio e acompanhamento 
de títulos protestados, 
mas também ajuda o de-

vedor a regularizar sua 
situação. A ferramenta 
tem todas as orientações 
necessárias para a quita-
ção de débitos. O acesso 
pode ser feito por meio do 
site www.protestomg.com.br. 
O protesto também pode 

ser feito, pessoalmente, nos 
cartórios, mediante apre-
sentação de documentos 
que comprovem a dívida.

Entre os documentos 
que podem ser protestados 
em cartórios estão che-
ques, contratos, aluguéis 

e encargos condominiais, 
notas promissórias, dupli-
catas, confi ssões de dívida, 
sentenças judiciais conde-
natórias ou declaratórias, 
células de crédito bancário 
e certidões de dívida ativa, 
entre outros.

São Paulo - Aplicação 
mais popular entre os bra-
sileiros, a caderneta de pou-
pança encerrou o ano de 2018 
com captação líquida de R$ 
38,260 bilhões, informou 
ontem o Banco Central. O 
saldo positivo é o maior 
desde 2013, quando os bra-
sileiros haviam aplicado 
R$ 71,048 bilhões líquidos 
na poupança. Na época, o 
País ainda não havia passado 
pelo período de recessão.

A captação positiva 
da poupança no ano passado 
refl ete, em grande parte, o 
processo de retomada da 
economia. Embora os dados 
de atividade de 2018 ainda 
não tenham sido fechados, 
a expectativa do mercado 
fi nanceiro é de que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro tenha subido 1,3%. 
Neste ambiente, as famílias 
também tiveram mais espaço 
no orçamento para guardar 
dinheiro.

No ano passado, os depó-
sitos brutos na poupança so-

maram R$ 2,253 trilhões. Já 
os saques atingiram os R$ 
2,214 trilhões. 

Com a captação positi-
va de R$ 38,260 bilhões no 
ano, a caderneta de poupan-
ça encerrou 2018 com um 
saldo total de R$ 797,281 
bilhões, já considerando os 
rendimentos de R$ 34,417 
bilhões verifi cados ao longo 
do período.

Em anos anteriores, os 
resultados foram piores. 
Em 2014, quando o PIB ha-
via crescido apenas 0,5%, a 
captação líquida havia sido 
de R$ 24,034 bilhões. 

No ano seguinte, quando 
o Brasil amargou recessão de 
3,5%, os brasileiros sacaram 
R$ 53,568 bilhões líquidos 
da poupança. Na época, 
com o desemprego em alta 
e a renda em queda, as famí-
lias recorreram à caderneta 
para fazer frente a despesas 
regulares. 

Em 2016, com a retração 
de 3,3% do PIB, os saques 
líquidos da poupança so-

maram R$ 40,702 bilhões. Já 
em 2017, com o crescimento 
de 1,1% da economia, houve 
captação líquida de R$ 17,127 
bilhões.

Retomada - Após a queda 
da renda dos trabalhadores 
nos anos de recessão, houve 
um início de retomada nos 
últimos anos, como apon-
tam os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). O mesmo 
vale para o emprego, que 
iniciou processo de retomada 
gradual. 

Com mais renda, as fa-
mílias passaram a ter maior 
espaço no orçamento para 
poupar. Nos 12 meses de 
2018, houve captação líqui-
da na poupança em nove 
deles. Apenas em janeiro e 
fevereiro - quando os saques 
para pagamento de despesas 
como IPVA, IPTU e matrícu-
las escolares aumentam - e no 
mês de outubro as retiradas 
da poupança superaram os 
depósitos.

Em dezembro - mês em 
que os aportes aumentam, 
em função do pagamento 
do 13º salário - a captação 
líquida foi de R$ 14,607 bi-
lhões. 

Esta procura maior 
pela poupança ocorreu ape-
sar de a rentabilidade ser, 
atualmente, inferior ao visto 
em anos anteriores. Hoje 
a poupança é remunerada 
pela taxa referencial (TR), 
que está próxima de zero, 
mais 70% da Selic (a taxa 
básica de juros da economia). 
A Selic, por sua vez, está em 
6,50% ao ano desde março 
de 2018.

Esta regra de remuneração 
vale sempre que a Selic esti-
ver abaixo dos 8,50% ao ano. 
Quando estiver acima disso, 
a poupança é atualizada 
pela TR mais uma taxa fi xa 
de 0,5% ao mês (6,17% ao 
ano). Esta remuneração, mais 
elevada, deixou de valer em 
setembro de 2017, quando a 
Selic passou para abaixo do 
nível de 8,50%. (AE)

CRÉDITO

Nova lei estadual dará maior segurança jurídica para cobrança extrajudicial, avalia o IEPTB-MG
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Apesar da crise econômica, aqui em Belo Horizonte a Prefeitura continua com a gestão muito organizada  

e cumpre todos os seus compromissos. 

Paga salários e fornecedores em dia para manter os serviços funcionando, aquecer a economia da cidade  

e fazer o seu IPTU render mais.

O Hospital do Barreiro está há um ano funcionando 100% e garantimos investimentos para obras em 145 Unidades de Saúde.

Investimos mais de 80 milhões de reais para reformar e ampliar nossas escolas e creches.

Investimos na capacitação da Guarda Municipal e implementamos ações estratégicas para prevenir crimes  

de importunação e assédio sexual.

Substituímos mais de 70 mil pontos de iluminação pública por lâmpadas de LED.

Entregamos mais de 400 novas moradias em vilas e favelas, e outras 490 estão em obras.

Agende seu atendimento com hora

marcada no BH RESOLVE. 

Acesse agendamentoeletronico.pbh.gov.br

IPTUPAGUE
 SEU ATÉ 21/01

para pagamento 
de duas ou 
mais parcelas

desconto
ganhe

Poupança fecha 2018 com saldo positivo
CAPTAÇÃO



ECONOMIA

Caixa sinaliza alta de juros imobiliários

Brasília - O novo presi-
dente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, 
que tomou posse ontem, 
afi rmou que os juros do cré-
dito habitacional para classe 
média serão de mercado, 
e que as taxas não subirão 
no programa habitacional 
Minha casa, minha vida 
para “quem é pobre”.

Questionado se os custos 
do financiamento à casa 
própria serão elevados, ele 
respondeu que “depende”. 
“Juro não vai subir para Mi-
nha casa, minha vida...Juro 
de Minha casa, minha vida 
é para quem é pobre”, disse.

Atualmente, o programa 
habitacional atende famílias 
com renda mensal bruta de 
até R$ 1,8 mil na faixa 1, 
em que não há incidência 
de juros e o subsídio pode 
chegar a 90% do valor do 
imóvel, conforme dados do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional.

Também subsidiadas, 
embora em menor grau, a 
faixa 1.5 está voltada para 
famílias que ganham até 
R$ 2.600, com juros de 5% 
ao ano, e a 2 destina-se a 
famílias com renda de até 
R$ 4 mil, cobrando juros de 
6% a 7% ao ano. Na faixa 3, 
contudo, a renda familiar 
bruta mensal pode ser de até 
R$ 9 mil e os juros cobrados 
são de 8,16% ao ano, também 
segundo o ministério.

“Quem é classe média 
tem que pagar mais. Ou 
vai buscar no Santander, 
no Bradesco, no Itaú. Na 
Caixa Econômica Federal, 
vai pagar juros maior que 
Minha casa, minha vida, 
certamente, e vai ser juros 

que vai ser de mercado. 
Caixa vai respeitar acima de 
tudo mercado. Lei da oferta 
e da demanda”, completou 
o presidente da Caixa sem 
dar detalhes.

Guimarães afi rmou ainda 
que o banco vai vender car-
teiras de crédito imobiliário e 
que a Caixa “vai passar a ser 
uma originadora imobiliária, 
mais do que reter crédito 
no balanço”. Segundo ele, o 

objetivo é que a Caixa, nos 
próximos dez anos, passe 
a originar 70% do crédito 
imobiliário, mas venda uma 
parte relevante, que pode 
chegar a 100 bilhões de reais.

Segundo o presidente da 
Caixa, a securitização irá per-
mitir que a Caixa expanda 
o crédito num cenário em 
que os recursos do FGTS e 
da poupança têm limites.

O executivo também afi r-

mou que o banco pode fazer 
até três aberturas de capital 
de unidades neste ano, com 
a área de seguridade sendo a 
mais adiantada. Ele mencio-
nou como alvos de abertura, 
além de seguridade, as áreas 
de cartões, operações de 
loterias e gestão de fundos.

A operação com a asset 
management da Caixa é a 
que demandará mais tem-
po, porque será necessário 

criar uma distribuidora de 
títulos e valores mobiliários 
(DTVM), o que demanda 
autorização da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
disse Guimarães.

Os recursos levantados 
nas operações ajudarão a 
Caixa a pagar à União a 
dívida de R$ 40 bilhões que 
possui em IHCDs (Instru-
mentos Híbridos de Capital 
e Dívida).

“Eu tenho quatro anos 
para fazer esse pagamento 
e o farei. As operações (de 
abertura da capital) já estão 
adiantadas, nós faremos ao 
menos duas esse ano, talvez 
três. Mas pelo menos duas 
é meu compromisso com 
o ministro (da Economia) 
Paulo Guedes”, afi rmou o 
presidente da Caixa, acres-
centando que uma delas 
deverá ocorrer ainda no 
primeiro semestre.

Loterias - Em discurso na 
transmissão de posse, ele 
exemplifi cou que a Caixa 
Seguridade pode dobrar 
sua lucratividade dois anos 
depois de sua oferta inicial 
de ações (IPO) na bolsa.

Guimarães pontuou ain-
da que a Caixa entrará no 
mercado de cartões con-
signados, com a meta de 
atingir 20 milhões de cartões 
consignados em quatro anos, 
e que cogita parceria com 
Banco do Brasil para operar 
microcrédito.

Guimarães voltou a dizer 
que o banco público dará 
foco aos empréstimos a pe-
quenas e médias empresas 
e que, para as grandes, vê o 
mercado de capitais como 
alternativa satisfatória para 
provimento de financia-
mento.

Em relação à infraestru-
tura, o novo presidente da 
Caixa disse que o banco irá 
priorizar projetos que sejam 
rentáveis para a instituição 
e também benéfi cos para 
a sociedade.”Não vai ter 
fi nanciamento de construir 
pontes que ligam nada a 
lugar  nenhum”, afi rmou. 
(Reuters)

Brasília - O novo presi-
dente do Banco do Brasil, 
Rubem Novaes, disse ontem 
que a nova administração 
do banco não pretende ven-
der as “joias da coroa” da 
instituição - o que a dei-
xaria fragilizada perante 
ao concorrentes -, mas ad-
mitiu que os ativos que 
não guardarem sinergias 
com a atividade principal 
do BB poderão passar por 
desinvestimentos.

“O mandato que me é 
passado é o de rígida auste-
ridade e de maximização de 
valor, respeitada a absoluta 
transparência. Entendemos 
que alguns ativos do banco 
não guardam sinergia com 
suas atividades principais 
e, nestes casos, realmente 
consideraremos os desin-
vestimentos”, afi rmou, em 
cerimônia de posse na sede 
do BB.

Segundo ele, as áreas de 
administração de fundos, 
meios de pagamento, se-
guridade, crédito a famí-
lias e a pequenas e médias 
empresas são rentáveis. 
“Já o grande atacado não 
tem o mesmo retorno que 
o varejo”, considerou, sem 
especifi car quais áreas se-
riam defi citárias.

Por outro lado, segundo 
ele, a estratégia para as ati-
vidades lucrativas do banco 
será a abertura para o mer-
cado de capitais e a busca de 
parceiros complementares. 
“Sempre buscando destam-
par e evidenciar valores 
antes despercebidos ou des-
considerados nos registros 
contábeis, como tem falado 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes”, citou.

Segundo Novaes, como 

o BB é uma empresa de 
capital aberto com controle 
da União, a relação entre 
os acionistas privados e o 
controlador nem sempre 
foi harmoniosa. “Se vanta-
gens o banco tirou por ser 
o prestador preferencial 
de serviços às instituições 
públicas, não foram poucas 
as vezes em que recebeu o 
ônus de interferências po-
líticas indevidas”, repetiu.

O novo presidente do BB 
classifi cou essas interferên-
cias como “esquisitices e 
anomalias”. “Felizmente, e 
diferentemente do ocorrido 
tantas vezes no passado, 
estou livre deste drama, 
pois o mandato que recebo é 
plenamente compatível com 
o interesse dos minoritários. 

Mas isto veremos mais à 
frente”, afi rmou, sem entrar 
em maiores detalhes.

Enquanto o ministro da 
Casa Civil fala em “despe-
tizar” o governo, Novaes 
afi rmou que não haverá per-
seguição política no Banco 
do Brasil. “Sou um liberal e, 
como tal, pouco me importa 
se algum cidadão discorda 
de minhas ideias, seja por 
preferências políticas ou por 
quaisquer outros motivos. 
Estará em seu pleno direito e 
nunca será prejudicado por 
discordâncias desta nature-
za”, garantiu.

Segundo ele, o fato de 
ter trabalhado sob admi-
nistrações petistas, ou tu-
canas, ou emedebistas, não 
desmerece ninguém, desde 

que o cidadão tenha agido 
corretamente dentro de suas 
funções. “Situação bem di-
ferente ocorre quando, por 
razões políticas, ou pessoais, 
o funcionário ou dirigen-
te age contrariamente aos 
interesses do banco e de 
seus acionistas, traindo a 
confi ança de seus pares para 
atingir propósitos escusos. 
Para estes, os rigores da lei”, 
completou.

Novaes lembrou que o 
BB já foi “muitos bancos”, 
sendo refundado de tempos 
em tempos com as mais di-
versas características. “Já foi 
monopolista em depósitos, 
no crédito e na emissão de 
moeda e já foi tratado como 
qualquer banco privado, em 
regime de livre concorrên-

cia. Uma constante é que 
sempre alternou, ao longo 
de sua existência, períodos 
de forte e fraca, boa e má, 
interferência estatal na sua 
gestão”, avaliou.

O presidente do BB disse 
ainda que durante o período 
de transição fez um seminá-
rio intensivo com funcioná-
rios e dirigentes do banco, 
e fi cou melhor impressão 
possível. “Assumo, assim, 
confi ante de que comigo 
tenho uma equipe altamente 
qualifi cada para competir 
num mundo bancário em 
constantes transformações. 
Vislumbrar o que será a 
atividade bancária no fu-
turo e caminhar na direção 
certa, sempre objetivando 
a satisfação do cliente, é o 

desafi o que nos anima. A 
concorrência que se cuide!”, 
avisou.

Novaes repetiu o discurso 
de Guedes ao falar que o 
País passou recentemente 
por “verdadeiras desgra-
ças que envergonharam a 
Nação” e desestimularam 
muitos jovens promissores 
e inúmeros empresários, 
fazendo-os partir para o 
exterior.

“O alento ressurge, a eco-
nomia começa a mover-se 
e as expectativas dão si-
nais positivos. Investidores 
externos também, sempre 
atentos a oportunidades, 
já colocam o Brasil em sua 
alça de mira. Não podemos 
falhar e decepcionar toda 
esta gente”, concluiu.

Brasília - O novo presidente 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), Joaquim Levy, disse 
ontem que pretender revisar a 
contabilidade do banco de fo-
mento para depender menos de 
recursos do Tesouro Nacional.

“Queremos continuar ajus-
tando o balanço do banco, como 
organizamos nossas contas. Que-
remos adequar o balanço que 
hoje depende em uma proporção 
exagerada - mas menos que era 
há quatro anos - dos recurso do 
Tesouro. Isso tem de ser corrigido 
para haver adequado retorno de 
capital”, avaliou, na cerimônia de 
posse de presidentes de bancos 
públicos. 

Segundo Levy, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) tem dado 
o suporte para essas adequações.

Levy afi rmou que o BNDES 
prestou grandes serviços ao País e 
precisa continuar respondendo às 
expectativas da nação. “Estamos 
na antessala de um novo ciclo de 
investimentos em uma economia 
mais aberta, mais vibrante e com 
mais espaço para o setor privado 
e o mercado de capitais”, acres-
centou.

Segundo o novo presidente 
do BNDES, o papel do banco 
vai contribuir nesse ambiente 
com o desenvolvimento de no-
vas ferramentas e novas formas 
de trabalhar em parceria com o 
mercado privado.

“Não será surpresa que a gente 
continue combatendo patrimonia-
lismos e distorções que são uma 
trava ao crescimento do País, à 
justiça e à equidade. Isso tem de 
continuar mudando, evitando 

também o voluntarismo. As ferra-
mentas têm de ser a transparência 
e a ética no setor público. Assim 
teremos mais liberdade, mais 
concorrência e mais crescimento”, 
concluiu Levy

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, participou da cerimô-
nia, que também deu posse aos 
novos presidentes do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, e Caixa 
Econômica Federal, Pedro Gui-
marães. O evento ocorreu no 
Palácio do Planalto, em Brasília.

Caixa-preta - Mais cedo, Bol-
sonaro afi rmou nesta segunda-
-feira, em mensagem no Twitter, 
que sua equipe está levantando 
informações do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e de outros ór-
gãos do governo e irá divulgá-las, 

e que alguns contratos já foram 
desfeitos.

Segundo Bolsonaro “não só a 
caixa-preta do BNDES, mas de 
outros órgãos” estão sendo le-
vantadas e as informações serão 
tornadas públicas. O presidente 
não deu detalhes.

“Muitos contratos foram des-
feitos e serão expostos, como 
o de R$ 44 milhões para criar 
criptomoeda indígena que foi 
barrado pela ministra Damares 
e outros”, afi rmou Bolsonaro, 
citando a ministra da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, 
Damares Alves.

Bolsonaro prometeu durante 
a campanha “abrir a caixa-preta 
do BNDES” para revelar à popu-
lação o destino de empréstimos 
realizados pelo banco ao longo 
dos últimos anos. (AE/Reuters)

Levy pretende revisar contabilidade do BNDES

BANCOS PÚBLICOS

Novo presidente da CEF afi rma que taxas para a classe média serão de mercado, mas para o MCMV não sobem

Pedro Guimarães e Rubem Novaes assumiram as presidências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, respectivamente

VALTER CAMPANATO/ABr
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BB: ativos que não tiverem sinergia podem ser vendidos



São Paulo - Um decreto 
assinado nos últimos dias do 
governo de Michel Temer, 
que determina corte gra-
dual em alguns subsídios 
custeados pelas tarifas de 
energia, deverá ter impacto 
marginal neste ano, ao ge-
rar redução de custos para 
consumidores abaixo de 
1%, segundo especialistas 
consultados pela Reuters.

A medida, assinada tam-
bém pelo então ministro de 
Minas e Energia, Moreira 
Franco, prevê redução de 
20% ao ano em descontos 
tarifários concedidos a em-
presas de água e esgoto, 
serviços de irrigação, coo-
perativas rurais e clientes 
rurais, que acabam custe-
ados pelos consumidores 
não benefi ciados.

A iniciativa veio após um 
levantamento do Ministé-
rio de Minas e Energia em 
busca de espaço para cortes 
nos subsídios embutidos na 
conta de luz - que devem 
consumir R$ 20,2 bilhões 
neste ano.

Esses subsídios custeados 
pelas tarifas incluem, desde 
descontos para famílias de 
baixa renda e o custeio do 
programa Luz Para Todos 
até incentivos ao carvão mi-
neral e a fontes renováveis.

A empresa especializada 

em tarifas de energia TR 
Soluções avalia que as contas 
de luz dos consumidores re-
sidenciais devem cair 0,43% 
em média no Brasil em 2019, 
ante previsão de alta de 0,38% 
antes do corte em subsídios 
anunciado por Temer.

“O corte de subsídios de-
fi nido recentemente pelo 
governo deve representar 
uma redução média de 0,81 
ponto percentual (p.p.) nas 
tarifas dos consumidores 
de baixa tensão neste ano”, 
apontou a TR Soluções, em 
cálculo realizado a pedido 
da Reuters.

A consultoria Safi ra Ener-
gia vê um efeito ainda me-
nor e diluído entre 2019 e 
2020, devido ao período 
que a nova regra levará 
para ser aplicada de fato - o 
que acontece na ocasião do 
reajuste tarifário de cada 
distribuidora.

“A redução no subsídio 
tarifário deve gerar, se-
gundo nossas simulações, 
redução de cerca de 0,4 
ponto percentual na tarifa 
dos clientes residenciais do 
Centro-sul e 0,1 p.p. na tarifa 
das distribuidoras do Norte 
e Nordeste. Isso ocorrerá 
principalmente a partir de 
2020”, disse Josué Ferreira, 
consultor de negócios da 
Safi ra Energia.

Apesar dos efeitos limi-
tados no curto prazo, a 
medida é defendida pelo 
especialista como “impor-
tante para gerar um maior 
realismo tarifário” no setor 
elétrico.

“O excesso de incentivos 
tarifários penaliza determi-
nados grupos, em benefício 
de outros, distorcendo in-
centivos inicialmente posi-
tivos e gerando inefi ciência 
econômica. Como o setor 
possui muitos subsídios 
em tarifas, há espaço para 
mudanças futuras no mes-
mo sentido”, acrescentou 
Ferreira.

Mais redução - O novo mi-
nistro de Minas e Energia, 
almirante Bento Albuquer-
que, afi rmou, na semana 
passada, que sua gestão 
terá “empenho em buscar 
a redução dos encargos e 
subsídios, que hoje repre-
sentam signifi cativa parcela 
do preço ao consumidor 
fi nal”, mas não entrou em 
detalhes sobre eventuais 
medidas.

O relatório inicial da pas-
ta de Minas e Energia sobre 
subsídios, apresentado em 
2018, previa outras possí-
veis medidas, como reduzir 
o universo de famílias com 
desconto na tarifa de ener-

gia devido à baixa renda 
ao restringir o benefício a 
cadastrados no programa 
social Bolsa Família.

Os descontos tarifários em 
energia para empresas de 
água, esgoto e saneamento 
custaram R$ 693 milhões em 
2017, enquanto os benefícios 
para irrigação somaram R$ 
781 milhões. Clientes rurais 
tiveram R$ 2,59 bilhões em 
descontos, enquanto os de 
baixa renda somaram R$ 
2,16 bilhões, segundo dados 
do ministério. 

Consumo - O uso de ele-
tricidade no Brasil em 
dezembro somou 63.165 
megawatts médios, alta de 
1,8% frente ao registrado 
no mesmo período do ano 
anterior, informou ontem a 
Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE) 
em boletim.

As altas temperaturas 
infl uenciaram no consumo, 
que cresceu 2,4% entre os 
consumidores atendidos 
pelas distribuidoras, no 
mercado regulado, segundo 
a CCEE. No mercado livre 
de energia, em que grandes 
consumidores negociam o 
suprimento diretamente 
com o fornecedor, houve 
alta de 0,4% na comparação 
anual. (Reuters)

ECONOMIA

PBH negocia empréstimo de 
R$ 530 mi para investimentos

Corte em subsídios deve ter impacto marginal

LEONARDO FRANCIA

A Prefeitura de Belo Ho-
rizonte (PBH) informou, 
ontem, que negociou em-
préstimos junto ao Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e à Cor-
poração Andina de Fomento 
(CAF) no valor de US$ 138,5 
milhões (cerca de R$ 530 
milhões). Os recursos se-
rão aplicados nas áreas de 
saúde e mobilidade urbana 
da Capital.

De acordo com o secre-
tário municipal adjunto 
de Fazenda, João Fleury, a 
contratação dessas opera-
ções está dentro do plano 
de captação de R$ 1 bilhão 
da PBH, já aprovado pela 
Câmara. “Nos próximos 
dias, devemos contratar 
outras duas operações de 
crédito, uma com o Banco 
do Brasil (BB) e outra com 
o BID. No caso do BB, os 
recursos serão direciona-
dos para a pavimentação e 

recuperação de vias públi-
cas. Já com o BID, a ideia é 
reverter os recursos para a 
recuperação de mananciais 
e para obras com objetivo 
de evitar enchentes”, acres-
centou.

Sobre os fi nanciamentos 
aprovados, Fleury explicou 
que as condições foram 
favoráveis, sem entrar em 
detalhes. “Operações (de 
crédito) com organismos 
internacionais são sempre 
mais favoráveis, porque 
as taxas de juros são mais 
baixas e o prazo de amor-
tização mais longo. Como 
ainda não assinamos os 
contratos, não podemos 
detalhar”, afi rmou.

Ainda de acordo com o 
secretário adjunto da Fa-
zenda da Capital, todas as 
operações de entes públi-
cos, como prefeituras, com 
organismos internacionais 
devem ter o aval do Tesouro 
Nacional, porque se o toma-
dor do crédito não honrar 

o compromisso, o governo 
federal é obrigado a honrar. 
“Por isso, os fi nanciamentos 
ainda aguardam a aprova-
ção do governo federal”, 
pontuou.

A expectativa é de que as 
duas operações de crédito, 
realizadas nos últimos dois 
meses, estejam contratadas 
ainda neste ano. O secretário 
adjunto, entretanto, não 
detalhou uma data espe-
cífi ca para a liberação dos 
recursos.

Destinação da verba - Os 
recursos captados junto ao 
CAF, que totalizam apro-
ximadamente R$ 315 mi-
lhões, serão direcionados 
para obras nas interseções 
ao longo da avenida Cristia-
no Machado/Linha Verde; 
criar corredores de trans-
porte coletivo em Venda 
Nova; revitalizar as praças 
Rio Branco (Rodoviária) e 
Governador Israel Pinheiro 
(Papa); concluir duas Unida-

des de Pronto Atendimento 
(UPAs Norte I e Nordeste 
II); reformar a Unidade de 
Referência Secundária Padre 
Eustáquio, a Maternidade 
do Hospital Odilon Behrens 
e o Centro Obstétrico; além 
de implantação de sistemas 
para modernizar a gestão 
da área da saúde e de obras 
públicas.

Já o BID fi nanciará cerca 
de R$ 215 milhões para o 
Programa de Modernização 
e Melhoria da Qualida-
de das Redes de Atenção 
em Saúde, que prevê a re-
construção e a aquisição 
de equipamentos de Uni-
dades Básicas de Saúde; 
a construção e reforma de 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas; a 
ampliação e adequação de 
unidades especializadas e 
hospitalares; e a implanta-
ção de Sistema de Gestão 
para melhorar a efi ciência e 
a qualidade no atendimento 
da rede de saúde.

As exportações de pe-
tróleo venezuelano para 
os Estados Unidos no ano 
passado caíram 15%, para 
a média anual mais baixa 
em quase três décadas, 
de acordo com dados do 
Refinitiv Eikon, diante do 
colapso na produção do 
país sul-americano e de 
sanções financeiras impos-
tas por Washington.

Os volumes brutos en-
viados aos Estados Unidos 
pela estatal PDVSA e suas 
joint ventures caíram para 
500.013 barris por dia (bpd), 
um terço menos ante cinco 
anos atrás e a menor quan-
tidade desde 1989, mostra-
ram números do Refinitiv 
Eikon e da Administração 
de Informação de Energia 
dos Estados Unidos.

A falta de investimento, 
a má gestão e a fuga de 
trabalhadores levaram a 
produção de petróleo do 
integrante da Opep ao nível 
mais baixo em quase sete 
décadas. Sob um conselho 
de administração liderado 
por militares, a produção 
caiu para uma média de 
1,516 milhão de bpd de 
janeiro a novembro do ano 
passado, uma queda de 

27% em comparação aos 
2.072 milhões de bpd de 
todo o ano de 2017, segun-
do números oficialmente 
reportados à Opep. Ou-
tras estimativas são ainda 
menores.

A Venezuela está lutando 
para cumprir contratos de 
fornecimento de petróleo 
bruto, incluindo aqueles 
vinculados a pactos de com-
pra de petróleo em troca de 
empréstimos com fi rmas 
russas e chinesas. A receita 
insufi ciente de exportação 
tem feito os venezuelanos 
sofrerem com a hiperin-
fl ação e falta de produtos 
básicos, alimentando um 
êxodo projetado para atingir 
3 milhões de pessoas.

Os Estados Unidos, o 
maior destino da expor-
tação de petróleo da Ve-
nezuela, à frente de Índia 
e China, foram particular-
mente afetados pela queda 
nos embarques, especial-
mente desde que sanções 
ao país e à PDVSA foram 
impostas em 2017 pelo pre-
sidente Donald Trump. A 
administração está consi-
derando novas medidas 
que podem começar este 
mês. (Reuters)

São Paulo - O Minis-
tério da Economia negou 
ontem que o governo 
pagará à Petrobras US$ 14 
bilhões relativos à revisão 
do contrato de cessão 
onerosa, em comunicado 
enviado à imprensa.

A informação havia 
sido publicada na mídia, 
contribuindo com alta 
das ações da companhia, 
segundo operadores.

A pasta explicou que 
o montante constava em 
um documento apresen-
tado pelo antigo governo 

às equipes de transição 
em uma tabela na qual ha-
via simulações de vários 
cenários para resolução 
da questão.

“Cabe destacar ainda 
que esse cenário espe-
cífi co citado na matéria 
apresentava baixa proba-
bilidade de realização. A 
proposta ainda está em 
debate e, quando fi nali-
zada, será devidamente 
divulgada pelos canais 
adequados”, disse o mi-
nistério no comunicado. 
(Reuters)

Governo não vai pagar 
US$ 14 bi à Petrobras

Exportações venezuelanas de 
petróleo aos EUA despencam

SAÚDE E MOBILIDADE URBANA

ENERGIA

Recursos virão do BID e CAF, após aprovação pelo governo federal

Expectativa é de que contratação de operações ocorra neste ano

Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, a economia para os consumidores com a redução deverá ser abaixo de 1%

ALISSON J. SILVA

DIVULGAÇÃO
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AGRONEGÓCIO

Exportações 
podem subir 
5% com ajuda 

da Rússia
São Paulo – As expor-

tações brasileiras de carne 
bovina (in natura e proces-
sada) devem crescer 5% em 
volume neste ano, em meio 
a uma esperada retomada 
de compras pela Rússia, 
disse ontem a Associação 
Brasileira de Frigorífi cos 
(Abrafrigo), que apontou 
embarques recordes de 
1,639 milhão de toneladas 
em 2018.

De acordo com a Abrafri-
go, que compilou números 
da Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex), os envios 
brasileiros no ano passado 
superaram em 10% o total 
de 2017. Em receita, houve 
incremento de 8%, para US$ 
6,5 bilhões.

O volume movimentado 

no ano passado superou o 
recorde anterior, de 1,56 
milhão de toneladas, es-
tabelecido em 2014. Mas 
a receita fi cou aquém dos 
US$ 7,2 bilhões daquele ano, 
que teve “melhores preços 
para o produto brasileiro”.

Conforme a Abrafrigo, os 
russos adquiriram apenas 
7 mil toneladas de carne 
bovina do Brasil em 2018, 
após 150 mil em 2017. O 
embargo se deveu a lotes 
contendo o aditivo ractopa-
mina, proibido naquele país.

China - Mas, segundo 
a associação, um aumento 
das compras por parte da 
China compensou a ausên-
cia dos russos. Foram 150 
mil toneladas a mais em 

2018, em um total de 717,5 
mil toneladas, com o país 
importando por Hong Kong 
e pelo continente 43,8% 
de toda a comercialização 
brasileira, contra 38,2% em 
2017.

O Egito aumentou suas 
aquisições em 18%, fi cando 
na segunda posição entre os 
países importadores, com 
181,1 mil toneladas. Em 
terceiro, aparece o Chile, 

com quase 115 mil toneladas 
(+77%).

Segundo a associação, 
além da Rússia, Irã e Estados 
Unidos tiveram queda signi-
fi cativa nas importações, de 
40% e 16%, respectivamente. 

Marfrig - A unidade da Mar-
frig instalada na cidade de 
Mineiros, em Goiás, voltou 
a operar em janeiro com ca-
pacidade total, informou a 

companhia em nota. Em 12 
de outubro do ano passado, 
um incêndio de médias pro-
porções comprometeu parte 
das instalações da planta. 

As atividades foram tem-
porariamente paralisadas e 
parte da produção desviada 
para outras unidades da 
Marfrig. De acordo com 
o comunicado, durante os 
últimos três meses a planta 
foi totalmente recuperada.

Com a reativação, os 
funcionários, que desde 
novembro foram manti-
dos sob o regime de Bolsa 
Qualifi cação Profi ssional 
(lay-off), voltam a exercer 
normalmente suas ativida-
des na empresa. 

A planta de Mineiros tem 
capacidade para abate de 
1.000 cabeças de gado ao 
dia e emprega cerca de 1.000 
pessoas. (Reuters/AE)

Brasília - O novo presi-
dente do Banco do Brasil 
(BB), Rubem Novaes, disse 
que a nova administração da 
instituição não tem a inten-
ção de reduzir o volume de 
fi nanciamentos rurais para 
seguir o entendimento do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, de que é preciso 
“desestatizar” o crédito.

“O ministro Guedes não 

fala do Banco do Brasil quan-
do fala em desestatizar o 
crédito. Quando ele fala 
em aumentar a competição, 
isso passa pelo aumento do 
número de competidores 
e não pela redução do pa-
pel do BB”, afi rmou após 
cerimônia de transmissão 
de cargo na sede do banco.

Novaes avaliou que há 
um entendimento tanto 

do Banco Central como do 
Ministério da Economia de 
que seria necessário me-
nos subsídios nos juros do 
crédito rural e mais apoio 
ao seguro agrícola. “Essa 
posição talvez venha para 
o Banco do Brasil como 
uma diretriz de governo, 
mas ainda não participei 
de nenhuma discussão nes-
se sentido”, acrescentou.

Brasília - A ministra da 
Agricultura, Tereza Cristi-
na, afi rmou ontem que algu-
mas “medidas importantes” 
na área de crédito rural 
poderão ser anunciadas na 
próxima semana, enquan-
to defendeu novamente a 
expansão do seguro para 
produtores brasileiros.

“Semana que vem, a 
gente deve ter algumas 
medidas importantes nes-
sa área de crédito para 

começar a anunciar. E eu 
continuo insistindo que o 
nosso principal ponto se 
chama seguro”, afi rmou ela, 
após solenidade de posse 
do novo CEO do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, em 
Brasília.

“Seguro e seguro, nós 
precisamos resolver esse 
entrave, quer dizer, já existe, 
mas nós precisamos perme-
ar ele para uma base maior 
de produtores rurais, de 

agricultores”, acrescentou.

Reunião - Ela disse que 
algumas medidas já foram 
apresentadas ao presidente 
Jair Bolsonaro. “Amanhã 
(hoje), nós vamos fazer uma 
reunião com o presidente. 
Provavelmente deverão ser 
discutidas essas ações para 
o presidente anunciar”.

O atual Plano Safra 
2018/19, cuja vigência vai 
até 30 de junho, disponi-

bilizou R$ 191,1 bilhões 
em crédito para custeio e 
investimentos, além de R$ 
600 milhões para subvenção 
ao seguro rural.

Na semana passada, du-
rante sua posse no Ministé-
rio da Agricultura, Tereza 
disse que suas prioridades à 
frente da pasta no governo 
de Jair Bolsonaro seriam 
reduzir a burocracia e zelar 
pela segurança jurídica no 
setor. (Reuters)

BB não deve reduzir fi nanciamentos, diz Novaes

CARNE BOVINA

Estimativa para 2019 é da Abrafrigo

Em 2018, de acordo com entidade, foram vendidos pelo País ao mercado externo o recorde de 1,639 milhão de toneladas

PAULO WHITAKER/REUTERS
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Sindicato e Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais – OCEMG

Tabela de Contribuição Sindical Patronal – Exercício 2019
O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, cum-
prindo o que estabelece o art. 605 da CLT, comunica às cooperativas do Estado de Minas 
Gerais, exceto às cooperativas de trabalho médico, sobre o recolhimento da Contribuição Sin-
dical 2019, em nome desta entidade, até o dia 31/01/2019. As cooperativas poderão obter a 
Guia de Contribuição Sindical através do site da Caixa Econômica Federal ou através do link:  
http://minasgerais.coop.br/pagina/260/cooperativas---contribuicoes-do-sistema-.aspx.Infor-
mações pelo telefone (31)3025-7071 ou através do e-mail arrecadacao@minasgerais.coop.br.

 Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2019. Ronaldo Scucato - Presidente

 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - ANO 2019 

Valor-base: 171,92 
Linha Classe de capital social (RS) Alíquotas Parcela a adicionar 

1 de R$ 0,01 a R$ 12.894,00 Contribuição Mínima R$ 103,15 
2 de R$ 12.894,01 a R$ 25.788,00 0,8 - 

3 de R$ 25.788,01 a R$ 257.880,00 0,2 R$ 154,73 
4 de R$ 257.880,01 a R$ 25.788.000,00 0,1 R$ 412,6 
5 de R$ 25.788.000,01 a R$ 137.536.000,00 0,02 R$ 21.043,01 
6 de R$ 137.536.000,01 a "em diante" Contribuição Máxima R$ 48.550,21 

MOST PARTICIPAÇÕES S.A
NIRE: 3130010627-6

A MOST PARTICIPAÇÕES S.A, sociedade anô-
nima, inscrita no CNPJ/MF nº 19.396.676/0001-
74, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob o NIRE: 3130010627-6, com 
sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais á Avenida Raja Gabaglia, nº 4055, 
Sala 412, Bairro Santa Lúcia, CEP: 30350-577, 

-
ta data foi constatado o extravio do Livro de Re-
gistro das Atas das Assembleias Gerais número 
de ordem 02 registrado na JUCEMG sob o nº 
99651236 em 14/08/2018.

Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2019.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVRO COMERCIAL MINEIRA S.A.
CNPJ/MF Nº 17.167.727/0001-60 - NIRE 3130003248-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 Assembleia Geral Extraordinária

A ser realizada em 15 de janeiro de 2019, às 10 
horas. Ficam convocados os senhores acionistas 
da COMERCIAL MINEIRA S.A. (“Companhia”) para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, a ser realizada às 10 horas do dia 15 
de Janeiro de 2019, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, nº 1707, 
Santo Agostinho, CEP 30170-001, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discussão 
e votação sobre a reeleição dos administradores da 
companhia; e (ii) exame, discussão e votação sobre 

companhia. Os acionistas poderão participar da 
Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, 
por si, seus representantes legais ou procuradores, 
consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. 

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2019.
FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES  

Diretor Presidente

GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA
Leiloeiro MAT. JUCEMG nº 507 torna público 
que realizará leilão online no Portal: www.gplei-
loes.com.br e presencial na Av. Nossa Senhora 
do Carmo, 1650, lj 42, Carmo-BH/MG, 1º Leilão 
dia 03/01/2019 às 09:15, se necessário 2º Lei-
lão no dia 10/01/2019 às 09:15h, para venda de 
Apto. em Colombo/PR. Comitente: Banco Inter 
S/A. Normas p/ participação registradas no Car-
tório do 1º Ofício de Reg. de Títulos e Docs. de 
BH, nº 01419286. Info. e edital no site: www.
gpleiloes.com.br ou pelo tel.: 31 3241-4164.

GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA
Leiloeiro MAT. JUCEMG nº 507 torna público 
que realizará leilão online no Portal: www.gplei-
loes.com.br e presencial na Av. Nossa Senhora 
do Carmo, 1650, lj 42, Carmo-BH/MG, 1º Leilão 
dia 08/01/2019 às 09h, se necessário 2º Leilão 
no dia 10/01/2019 às 09h, para venda de Apto. 
em Uberlândia/MG. Comitente: Banco Inter 
S/A. Normas p/ participação registradas no 
Cartório do 1º Ofício de Reg. de Títulos e Docs. 
de BH, nº 01419286. Info. e edital no site: www.
gpleiloes.com.br ou pelo tel.: 31 3241-4164.

A Sr  Eugenio  de  Sa Rodrigues, responsável 
pelo empreendimento denominado de  But Co-
mercio  de Alimentos  e Bebidas Ltda, CNPJ 
31.095.804/0001- 45, com a  atividade principal   
de Fornecimento de alimentos  preparados pre-
ponderantemente para consumo domiciliar, loca-
lizado  na Rua  Jose Rodrigues  Pereira, 750, loja 
04, Estoril, no município de Belo Horizonte MG,-
torna publico que protocolizou o  requerimento  
de licença de operação corretiva  à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SMMA .

GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA
Leiloeiro MAT. JUCEMG nº 507 torna público 
que realizará leilão online no Portal: www.gplei-
loes.com.br e presencial na Av. Nossa Senhora 
do Carmo, 1650, lj 42, Carmo-BH/MG, 1º Leilão 
dia 03/01/2019 às 10h, se necessário 2º Leilão 
no dia 04/01/2019 às 10h, para venda de Apto. 
em Balneário Camboriú/SC. Comitente: Banco 
Inter S/A. Normas p/ participação registradas no 
Cartório do 1º Ofício de Reg. de Títulos e Docs. 
de BH, nº 01419286. Info. e edital no site: www.
gpleiloes.com.br ou pelo tel.: 31 3241-4164.

Gustavo Costa Aguiar Oliveira, Leiloeiro MAT. 
JUCEMG nº 507 torna público que realizará leilão 
online no Portal: www.gpleiloes.com.br e presen-
cial na Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650, lj 42, 
Carmo-BH/MG, 1º Leilão dia 08/01/2019 às 09h, 
se necessário 2º Leilão no dia 10/01/2019 às 09h, 
para venda de Apto. em Uberlândia/MG. Comiten-
te: anco Inter S/A. Normas p/ participação regis-
tradas no Cartório do 1º Ofício de Reg. de Títulos 
e Docs. de BH, nº 01419286. Info. e edital no site: 
www.gpleiloes.com.br ou pelo tel.: 31 3241-4164.

COMARCA DE BETIM - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - PRAZO PARA DEFESA 15 DIAS - O Doutor 
ADALBERTO JOSÉ RODRIGUES FILHO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Betim, Estado de Minas 
Gerais, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
dos autos nº 0027.11.032.475-6, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 proposta por BV FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra GUILHERME SOARES DE SOUZA, em trâmite por este 
Juízo e Secretaria da 1ª Vara Cível, atendendo requerimento de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, autorizou a expedição do presente, com prazo de 30 (trinta) dias, para CITAÇÃO de: GUILHERME 
SOARES DE SOUZA - CPF: 092.985.046-75, que se encontra em lugar incer to e não sabido, para que no prazo 
de 15 (QUINZE) dias, apresente querendo, sua defesa nos autos supramencionados, e responda aos atos e 
termos da referida ação, ficando cientificado ainda de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos ar ticulados pelo autor e que lhe será nomeado curador especial em caso de revelia. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, aos 17 de 
Dezembro de 2018. Eu, Cleuza Rosa de Melo, Escrivã Judicial em substituição, o fiz digitar e subscrevi. O Juiz 
de Direito. ADALBERTO JOSÉ RODRIGUES FILHO. Advogado: Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/MG 111.753.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE E DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS - SINDINFOR
EDITAL DE DIVULGAÇÃO

Conforme artigo 605 da CLT, promovemos a divulgação da tabela para o recolhimento da contribuição 
sindical de 2019.

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical 2019
Linha Classe de Capital Social (R$) Alíquota Parcela a Adicionar

01                 0,01   a            4.960,50 Contribuição Mínima 200,75

02          4.960,51   a          20.921,00 0,8% 161,61

03        20.921,01   a          99.210,00 0,2% 432,72

04        99.210,01   a     9.921.000,00 0,1% 597,29

05   9.921.000,01   a   62.912.000,00 0,02% 13.763,58

06 62.912.000,01        em diante Contribuição Máxima 34.636,45

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2019
 Welington Teixeira Santos - Presidente

Spreads - Questionado sobre 
os altos juros cobrados no 
mercado de crédito e se a 
sua gestão no BB buscará a 
redução dos spreads, Novaes 
respondeu que essa é uma 
questão macroeconômica que 
não cabe ao banco resolver. 

“Isso passa primeiro pelo 
alto endividamento do Es-
tado e pelas perspectivas 
futuras sobre as contas pú-
blicas. A competitividade 
bancária é um segundo 
ponto”, alegou. “Esse go-
verno está trabalhando para 
melhorar as contas públi-
cas. Com isso, poderemos 
ter juros compatíveis com 
as taxas internacionais”, 
completou. (AE)

Medidas para setor podem ser anunciadas em breve
CRÉDITO RURAL

Tereza Cristina defendeu expansão do seguro para produtores

ADRIANO MACHADO/REUTERS

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 06 de setembro de 2018
Data, Hora e Local: Aos 06/09/2018, às 08:30 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Belo Horizonte-MG, na 
Avenida Getúlio Vargas nº 1.420, 5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Bairro Savassi. Presença: 
Presentes os Diretores representando a totalidade dos membros da Diretoria. Convocação: Dispensada, tendo em vista a 
presença da totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: Edson Luis Franco; e Secretária: Elaine Patrícia Bimbato. Ordem 
do Dia: (i) Propor a mudança de endereço da dependência situada na cidade de Uberlândia/MG; (ii) Propor a mudança 
de endereço da dependência situada na cidade de São Paulo/SP; (iii) Propor a mudança de endereço da dependência 
situada na cidade de Cascavel/PR. Deliberações: Os Diretores presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, 
sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, de forma unânime deliberam: (i) Aprovar a mudança de 
endereço da dependência, inscrita no CNPJ sob o nº 17.197.385/0005-55, NIRE 31901452691, passando da Rua Tenente 
Virmondes nº 1.210, Lídice, Uberlândia, MG, CEP: 38.400-110, para a Av. Governador Rondon Pacheco nº 635, sala 507, 
Maracanã, Uberlândia, MG, CEP: 38.400-242; (ii) Aprovar a mudança de endereço da dependência, inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.197.385/0023-37, NIRE 35904628808, passando da Rua Marquês de Itu nº 61, 7º andar, Conj. 71 e 72, Vila Buarque, 
São Paulo, SP, CEP: 01.223-001, para a Av. Paulista nº 1.274, Bela Vista, conjuntos 17 e 18 do 5º andar, São Paulo, SP, CEP: 
01.310-925; (iii) Aprovar a mudança de endereço da dependência, inscrita no CNPJ sob o nº 17.197.385/0016-08, NIRE 
41900891746, passando da Av. Brasil nº 7.480, sala 02, Centro, Cascavel, PR, CEP: 85.810-000, para a Rua Minas Gerais 
nº 1.932, sala 701, Centro, Centro Empresarial Unique, Cascavel, PR, CEP: 85.812-030. Documentos Arquivados: Foram 
arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação dos 
Diretores, referidos nesta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida, aprovada e por todos os 
presentes assinada. Assinaturas: Presidente: Edson Luis Franco; Secretária: Elaine Patrícia Bimbato; Diretores: Edson Luis 
Franco, Manuel Leandro Rodriguez Vera, Marcio Benevides, Xavier, Miguel Iniesta Soria, Roberto Eduardo Hernandez Martinez, 
Walter Eduardo Pereira. Belo Horizonte (MG), 06/09/2018. Elaine Patrícia Bimbato – Secretária. Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7112265 em 28/12/2018. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 25 de outubro de 2018
Data, Hora e Local: Ao 25/10/2018, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Getúlio Vargas nº 1.420, 5º e 
6º andares, sala 501 a 521 e 601 a 621, Bairro Savassi, Belo Horizonte-MG. Presença: Presentes os Diretores representando 
a totalidade dos membros da Diretoria, conforme assinaturas constantes do Livro de Atas de Reuniões de Diretoria da 
Companhia. Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: Edson 
Luis Franco; e Secretária: Michele Pereira de Sousa Reis. Ordem do Dia: Propor o encerramento das atividades da filial de 
Marília-SP. Deliberações: Os Diretores presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, sem dissidências, protestos 
e declarações de votos vencidos, de forma unânime deliberam: Aprovar o encerramento das atividades da filial de Marília/
SP, situada na Rua Padre Jose de Anchieta, 263, loja 03, Marília, SP, CNPJ/MF nº 17.197.385/0167-10, NIRE 3590442830-2. 
Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos 
submetidos à apreciação dos Diretores, referidos nesta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, 
lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Belo Horizonte (MG), 25/10/2018. Assinaturas: Presidente: Edson Luis 
Franco; Secretária: Michele Pereira de Sousa Reis; Diretores: Edson Luis Franco, Manuel Leandro Rodriguez Vera, Marcio 
Benevides Xavier, Miguel Iniesta Soria, Roberto Eduardo Hernandez Martinez, Walter Eduardo Pereira. Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7116616 em 02/01/2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



LEGISLAÇÃO

Prazo para adesão ao Simples é o dia 31
Mais de 12 mil peque-

nas empresas brasileiras 
optaram pelo regime de 
tributação simplifi cado, o 
Simples Nacional. Até o fi m 
de 2018, Minas Gerais era o 
segundo estado em número 
de adesões, com. 1,4 milhão 
de empreendimentos, atrás 
apenas de São Paulo, com 
3,5 milhões de optantes, 
de acordo com a Receita 
Federal.

A cada ano, os pequenos 
negócios que faturam até R$ 
4,8 milhões têm até o dia 31 
de janeiro para aderir ou 
fazer o desenquadramento 
no Simples Nacional. As 
solicitações são gratuitas e 
podem ser feitas pelo Por-
tal do Simples Nacional: 
www.receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional.

O Simples Nacional 
garante o tratamento di-
ferenciado aos pequenos 
negócios, previsto na Cons-
tituição. O regime de tribu-
tação simplifi cado, criado 
em 2006, tem o objetivo de 
reduzir a burocracia e os 
impostos pagos por essas 
empresas, unifi cando oito 
tributos em um só boleto – 
Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ), Contribuição 
Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL), Programa de 
Integração Social/Progra-
ma de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep), Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofi ns), 
Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS), Im-
posto sobre Serviços (ISS) 
e a Contribuição Patronal 
Previdenciária para a Segu-
ridade Social (CPP).

As micro e pequenas em-
presas, já optantes pelo Sim-
ples Nacional, que preveem 
um faturamento menor em 
2019 - abaixo de R$ 81 mil -, 
poderão solicitar o enqua-
dramento no Sistema de 
Recolhimento em Valores 
Fixos Mensais dos Tributos 
(Simei), que independe da 
receita bruta mensal.

MEI - Quem já é micro-
empreendedor individual 
(MEI) está automaticamente 
cadastrado no regime Simei, 
porém, se a previsão do 
faturamento anual ultra-
passar o teto de R$ 81 mil, o 
empreendedor deverá optar 
pelo desenquadramento e 
passar a recolher tributos 
pela regra geral do Simples 
Nacional.

Porém, as empresas re-
gistradas como MEI, devem 
fi car atentas, se o faturamen-
to anual ultrapassar o teto 
em até 20%, ou seja, até R$ 
97,2 mil, o empreendedor 
irá pagar sobre o fatura-
mento bruto excedente com 
base nas tabelas do Simples 
Nacional. Já se o excesso for 
maior que 20%, os tributos 
com base nas tabelas do 
Simples Nacional, irão in-
cidir sobre o faturamento 

total do ano.
“Por isso, é importante 

procurar a ajuda do contador 
para defi nir qual a melhor 
opção, pois a mudança do 
regime tributário pode gerar 
uma redução de impostos, 
mas se não for bem calculada 
pode resultar em multas 
e até sair mais cara para 
o empresário”, explica o 
analista do Sebrae Minas 
Haroldo Santos.

Já para as empresas que 
ainda não são cadastradas 

no Simples Nacional, o prazo 
de adesão também termina 
no fi nal de janeiro. O pedido 
deverá ser feito também 
pelo Portal do Simples 
Nacional. Quem perder o 
prazo só poderá entrar no 
sistema em 2020. A empresa 
que fez o agendamento do 
Simples no final do ano 
passado e que não apresen-
tou nenhuma pendência de 
documentação foi incluída 
no sistema automaticamen-
te. (ASN)

Brasília - O novo marco 
legal das telecomunicações 
(PLC 79/2016) foi um dos 
desafi os da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática 
(CCT) do Senado no biênio 
2017-2018. No período, o co-
legiado presidido pelo sena-
dor Otto Alencar (PSD-BA) 
reuniu-se 57 vezes e votou 336 
proposições legislativas, entre 
projetos de lei, autorizações 
para funcionamento de rádios 
e TVs e requerimentos gerais.

Aprovado pela CCT, o pro-
jeto que altera a Lei Geral 
de Telecomunicações (Lei 
9.472, de 1997) foi aprovado 
na Câmara em 2016, passou 
pela Comissão Especial de 
Desenvolvimento Nacional 
do Senado e enviado para 
sanção presidencial, mas foi 
devolvido aos senadores para 
que fosse votado novamente 
pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia e pelo plenário, 
por determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Com o 
fi m das sessões deliberativas 
do plenário, o projeto poderá 
ser apreciado neste ano.

A nova lei das teles, que é 
amplamente aguardada por 
empresas do setor, permite 

transformar as concessões de 
telefonia fi xa em autorizações. 
Com a mudança, as empresas 
deixarão de ter obrigações 
previstas no regime de con-
cessões, como, por exemplo, 
investimentos em telefones 
públicos, conhecidos como 
orelhões.

A proposta também permi-
te às operadoras incorporarem 
bens públicos usados na pres-
tação do serviço de telefonia 
fi xa ao fi m dos contratos de 
concessões feitos nos anos 
1990, o que inclui instalações 
físicas, equipamentos, cabos 
etc. São os chamados bens 
reversíveis, que segundo a 
legislação vigente, devem ser 
devolvidos ao Estado.

Rodovias - Entre outros pro-
jetos, a Comissão de Ciência e 
Tecnologia aprovou a propos-
ta do senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB) que obriga 
as operadoras telefônicas a 
garantir a cobertura de sinal 
de celular nas rodovias esta-
duais e federais (PLS 5/2017). 
A proposta aguarda votação 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). (As 
informações são da Agência 
Senado)

TRIBUTOS

Desenquadramento de pequenas empresas no regime especial também deve ser feito até o fi m do mês

MG tem 1,4 milhão de empresas no Simples, diz a Receita

CHARLES SILVA DUARTE/ARQUIVO DC
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Histórico

Esta agenda contém as prin-
cipais obrigações a serem cum-
pridas nos prazos previstos na 
legislação em vigor. Apesar de 
conter, basicamente, obrigações 
tributárias, de âmbito estadu-
al e municipal, a agenda não 
esgota outras determinações 
legais, relacionadas ou não com 
aquelas, a serem cumpridas 
em razão de certas atividades 
econômicas e sociais especí-
fi cas. Agenda elaborada com 
base na legislação vigente em 
05/12/2018. Recomenda-se 
vigilância quanto a eventuais 
alterações posteriores. Acom-
panhe o dia a dia da legislação 
no Site do Cliente (www.iob.com.
br/sitedocliente).

ICMS - prazos de recolhimento 
- os prazos a seguir são os cons-
tantes dos seguintes atos:

a) artigos. 85 e 86 da Parte Geral 
do RICMS-MG/2002; e 

b) artigo 46 do anexo XV do 
RICMS-MG/2002 (produtos su-
jeitos a substituição tributária). O 
Regulamento de ICMS de Minas 
Gerais é aprovado pelo Decreto 
nº 43.080/2002.

Dia 8

ICMS - dezembro de 2018 
- Declaração de Apuração e In-
formação do ICMS (Dapi 1) - 
contribuintes sujeitos à entrega: 
gerador e/ou distribuidor de 
energia elétrica e de gás cana-
lizado; prestador de serviço de 
comunicação (telefonia); indústria 
de combustíveis e lubrifi cantes, 
exceto combustíveis de origem 
vegetal. Notas:

(1) Os prazos para transmissão 
de documentos fi scais pela Inter-
net são os mesmos atribuídos às 
demais formas de entrega dos 
documentos fi scais previstos no 
RICMS-MG/2002.

(2) Tendo em vista ser uma 
obrigação acessória eletrônica 

e a inexistência de prazo para 
prorrogação quando a entrega 
cair em dia não útil, manter o 
prazo original de entrega (RICMS-
-MG/2002, anexo V, parte 1, artigo 
162). Internet, RICMS-MG/2002, 
anexo V, parte 1, artigo 152, caput, 
I, § 1º, II.

ICMS - dezembro de 2018 - con-
tribuinte/atividade econômica: 
indústrias de lubrifi cantes ou de 
combustíveis, inclusive álcool 
para fi ns carburantes, excetuados 
os demais combustíveis de origem 
vegetal. Nota: O pagamento do 
valor remanescente (10% do ICMS 
devido) deverá ser efetuado até 
o dia 8 do mês subsequente ao 
da ocorrência do fato gerador.  
DAE/internet, RICMS-MG/2002, 
Parte Geral, artigo 85, I, “p.2”.

ICMS - dezembro de 2018 
- contribuinte/atividade econô-
mica: comércio atacadista em 
geral quando não especifi cado 
no artigo 85, I, “b” do RICMS-
-MG/2002. Nota: O pagamento 
deve ser efetuado até o dia 8 do 
mês subsequente ao da ocorrência 
do fato gerador. DAE/internet, 
RICMS-MG/2002, Parte Geral, 
artigo 85, I, “n.1”.

ICMS - dezembro de 2018 - 
contribuinte/atividade econômi-
ca: comércio varejista, inclusive 
hipermercados, supermercados 
e lojas de departamentos. Nota: 
O pagamento deve ser efetuado 
até o dia 8 do mês subsequente 
ao da ocorrência do fato gerador.  
DAE/internet, RICMS-MG/2002, 
Parte Geral, artigo 85, I, “n.2”

ICMS - dezembro de 2018 - con-
tribuinte/atividade econômica: 
indústrias não especifi cadas no 
art. 85, I, da alínea “e” do RICMS-
-MG/2002. Nota: O pagamento 
deve ser efetuado até o dia 8 do 
mês subsequente ao da ocorrência 
do fato gerador. DAE/internet, 
RICMS-MG/2002, Parte Geral, 
artigo 85, I, “n.3”.

ICMS - dezembro de 2018 
- contribuinte/atividade econô-
mica: prestador de serviço de 
transporte. Nota: O pagamento 
deve ser efetuado até o dia 8 do 
mês subsequente ao da ocorrência 
do fato gerador. DAE/internet, 
RICMS-MG/2002, Parte Geral, 
artigo 85, “n. 4”.

Dia 9

ICMS - dezembro de 2018 - De-
claração de Apuração e Informa-
ção do ICMS (Dapi 1) - contribuin-
tes sujeitos à entrega: indústria 
do fumo; demais atacadistas que 
não possuam prazo específi co em 
legislação; varejistas, inclusive 
hipermercados, supermercados e 
lojas de departamento; prestador 
de serviço de transporte, exceto 
aéreo; empresas de táxi-aéreo e 
congêneres. Notas:

(1) Os prazos para transmissão 
de documentos fi scais pela Inter-
net são os mesmos atribuídos às 
demais formas de entrega dos 
documentos fi scais previstos no 
RICMS-MG/2002.

(2) Tendo em vista ser uma 
obrigação acessória eletrônica 
e a inexistência de prazo para 
prorrogação quando a entrega 
cair em dia não útil, mantere-
mos o prazo original de entrega 
(RICMS-MG/2002, anexo V,parte 
1, artigo 162). Internet, RICMS-
-MG/2002, anexo V, parte 1, 
artigo 152, caput, § 1º, II.

ICMS - dezembro de 2018 - 
substituição tributária - saídas 
de mercadorias indicadas nos 
artigos 12; 13; 16, I; 18, III; 47; 58, 
II, § 2º; 64, caput; 111-A, I; 113, 
parágrafo único, do anexo XV 
do RICMS-MG/2002 - relativo ao 
imposto devido por substituição 
tributária nas operações internas. 
DAE/internet, RICMS-MG/2002, 
anexo XV, parte 1, artigo 46, III, 
“a” e “b”.

ICMS - dezembro de 2018 
- substituição tributária - o dis-
tribuidor hospitalar situado no 

Estado é responsável, na condi-
ção de sujeito passivo por subs-
tituição, pela retenção e pelo 
recolhimento do ICMS devido 
nas operações subsequentes com 
as mercadorias elencadas no 
capítulo 13 (medicamentos) da 
parte 2 do anexo XV. Nota: O 
recolhimento será efetuado no 
dia 9 do mês subsequente ao da 
saída da mercadoria, na hipóte-
se do artigo 59-B da parte 1 do 
anexo XV do RICMS-MG/2002. 
DAE/internet, RICMS-MG/2002, 
anexo XV, parte 1, artigos 46, III, 
“c” e 59-B.

Dia 10

ICMS - dezembro de 2018 - 
substituição tributária - arquivo 
eletrônico - GIA-ST - transmissão, 
pela internet, de arquivo eletrô-
nico com os registros fi scais das 
operações e prestações efetuadas 
no mês anterior, pelo contribuinte 
substituto. Não há previsão de 
prorrogação de entrega; desta 
forma, manter o prazo original de 
envio. Internet, RICMS-MG/2002, 
anexo V, parte 1, artigo 152, § 
3º, anexo XV, parte 1, e artigo 
36, II, “b”.

ICMS - dezembro de 2018 
- Declaração de Apuração e In-
formação do ICMS (Dapi 1) - 
contribuintes sujeitos à entrega: 
prestador de serviço de trans-
porte aéreo, exceto empresa de 
táxi-aéreo; Conab/PAA, Conab/
PGPM, Conab/EE e Conab/MO. 
Os prazos para transmissão de 
documentos fi scais, via inter-
net, são os mesmos atribuídos 
às demais formas de entrega de 
documentos fi scais previstos no 
RICMS/MG (artigo 162 do ane-
xo V do RICMS/MG). Internet, 
RICMS-MG/2002, anexo V, parte 
1, artigo 152, caput, § 1º, IV.

ICMS - dezembro de 2018 - 
substituição tributária - respon-
sabilidade pelo recolhimento for 
atribuída ao remetente respon-

sável, inscrito no Cadastro de 
Contribuintes de Minas Gerais, 
nas saídas de: 

a) mercadorias relacionadas nos 
itens 7.0, 8.0 e 16.0 do capítulo 6 
(combustíveis e lubrifi cantes) da 
parte 2 do anexo XV; e

b) nas situações previstas no 
RICMS-MG/2002, anexo XV, 
artigos 73, I, II, “a” e “f”, III, V e 
§ 1º, 74 e 83.

Exceções: álcool etílico hi-
dratado combustível (AEHC), 
operações interestaduais com 
gasolina, óleo diesel e GLP 
quando o responsável pelo 
recolhimento do imposto em 
outra unidade da Federação 
não for produtor nacional de 
combustíveis. Notas:

(1) O estabelecimento importa-
dor ou adquirente de mercadorias 
sujeitas à substituição tributária, 
relacionadas no RICMS-MG/2002, 
anexo XV, parte 2, será o res-
ponsável pelo recolhimento do 
ICMS devido pelas operações 
subsequentes, no momento da 
entrada das mercadorias em seu 
estabelecimento.

(2) O recolhimento deverá 
ocorrer até o dia 10 do mês sub-
sequente. DAE/internet, RICMS-
-MG/2002, anexo XV, parte 1, 
artigo. 46, V.

ICMS - dezembro de 2018 - 
substituição tributária - entrada da 
mercadoria no estabelecimento, 
quando o sujeito passivo por subs-
tituição for inscrito no Cadastro 
de Contribuintes do ICMS deste 
Estado;  operações interestaduais 
com desperdícios e resíduos dos 
metais alumínio, cobre, níquel, 
chumbo, zinco e estanho e com 
alumínio em forma bruta. Nota: 
sujeito passivo: estabelecimento 
industrial destinatário localizado 
nos estados de Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Distrito Federal. O reco-
lhimento deverá ocorrer até o dia 
10 do mês subsequente. DAE/
internet, RICMS-MG/2002, anexo 
XV, parte 1, artigo 46, V, “d”.
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Nova Lei Geral aguarda 
nova rodada de votação 
no plenário do Senado

TELECOMUNICAÇÕES



STF desbloqueia R$ 443,3 mi do Estado
DA REDAÇÃO

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-
tro Dias Toffoli, determinou 
à União que se abstenha de 
bloquear o valor de R$ 443,3 
milhões das contas do Estado 
de Minas Gerais. O valor é 
relativo à contragarantia de 
contratos de empréstimo entre 
o Estado e o Banco do Brasil 
para execução do Programa 
de Desenvolvimento de Minas 
Gerais e para o Programa de 
Infraestrutura Rodoviária. A 
tutela provisória de urgência 
foi deferida na Ação Cível 
Originária (ACO) 3215.

No pedido ao STF, o governo 
estadual sustenta que a União 
não observou os princípios do 
devido processo legal, do con-
traditório e da ampla defesa, 
limitando-se a enviar comuni-
cação eletrônica informando a 
execução da garantia. Afi rma, 
ainda, que o bloqueio das re-
ceitas do ente federado com-
prometerá irreversivelmente a 
prestação de serviços essenciais 
à coletividade, acarretando 
grave violação ao interesse 
público. O governo informa 
que manifestou interesse em 
aderir ao regime de recuperação 
fi scal dos estados e do Distrito 
Federal e que, por este motivo, 
o dever de solidariedade entre 
os órgãos e os entes federais 
vedaria o bloqueio de receitas 
do estado-membro.

Urgência - Em sua decisão, o 

ministro Dias Toffoli verifi cou 
que o bloqueio abrupto pela 
União do valor de R$ 443,3 
milhões nas contas estaduais 
“impactará drasticamente a 
prestação de serviços públicos 
elementares que dependem 
das receitas decorrentes de 
transferências constitucionais”. 
Segundo Toffoli, tal quadro 
revela situação de perigo de 
demora que autoriza a atua-
ção da Presidência da Corte 
durante o período de recesso 
e de férias dos ministros.

Além de vedar o bloqueio 
dos recursos, o ministro deter-
minou que a União não inscre-
va o Estado de Minas Gerais 
nos cadastros de inadimplência 
da administração federal ou 
que retire a sua inscrição, caso 
efetuada. A decisão prevale-
ce até que o relator da ACO 
3215, ministro Celso de Mello, 
reexamine o processo. As in-
formações são do Supremo 
Tribunal Federal. 

Em nota, o governo esta-
dual afi rmou que a decisão 
“trará um novo alento para a 
estabilidade do caixa estadual 
no decorrer deste mês de janei-
ro”. Além disso, o Executivo 
informou que teve início a 
retomada de transferências 
para os municípios. “Nesta 
terça-feira (8) está prevista mais 
uma parcela a ser repassada 
e que vai totalizar cerca de 
R$ 507 milhões transferidos 
para os prefeitos e prefeitas 
do Estado nos primeiros sete 
dias do governo Zema”.

DA REDAÇÃO

Foram publicados na edi-
ção de sábado (5) do Diário 
Ofi cial de Minas Gerais oito 
vetos totais, propostos pelo 
governador Romeu Zema, as 
proposições de lei aprovadas 
em 2018 pela Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG). Três delas, 
conforme as justifi cativas 
apresentadas, poderiam im-
pactar as fi nanças do Estado. 
As demais proposições ve-
tadas versam sobre saúde, 
meio ambiente, agricultura 
familiar e doação de imóvel.

Na Mensagem 2/19, o go-
vernador propõe vetar, por 
considerar inconstitucional, 
a Proposição de Lei 24.161, 
que altera o artigo 2º da Lei 
14.171, de 2002, a qual cria 
o Instituto de Desenvolvi-
mento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (Idene). O 
objetivo era acrescentar à 
área de atuação da autarquia 
os municípios de Brasilândia 
de Minas, Bonfi nópolis de 
Minas, Uruana de Minas, 
Cabeceira Grande, Dom 
Bosco, Natalândia e João 
Pinheiro, todos do Noroeste 
do Estado, e as cidades de 
Açucena, Naque e Periquito, 
no Rio Doce.

A proposição tramitou na 
ALMG na forma do Projeto 
de Lei (PL) 4.392/17, do de-
putado Paulo Guedes (PT), e 
foi aprovada pelo Plenário no 
dia 5 de dezembro de 2018.

Conforme as razões do 
veto, a proposição foi desa-
conselhada pelas Secretarias 
de Estado de Governo (Se-
gov) e de Desenvolvimento 
e Integração do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais 
(Sedinor).

O governador considera 
que o objetivo é levar o de-
senvolvimento econômico 
e social para mais regiões 
carentes do Estado, mas 
pondera que “a medida se 
apresenta pouco aconselhá-
vel sem que tenha havido 
estudos fi nanceiro-orçamen-
tários prévios capazes de 
estimar qual será o impacto 
da norma proposta, tendo 
em vista o cenário de cala-
midade fi nanceira por que 
tem passado o Estado desde 
o ano de 2016”.

Afi rma ainda que, confor-
me manifestação do próprio 
instituto, não há disponibi-
lidade de recursos para a 
execução de qualquer ação 
nova, até mesmo nos muni-
cípios já inclusos na área de 
atuação. Acrescenta, ainda, 
que cabe ao governador 
dispor sobre organização 
e atividade do Poder Exe-
cutivo, “adotando, no exer-
cício de suas atividades, 
as medidas que entender 
necessárias para atingir o 
interesse público”.

Prescrição - Na Mensagem 
6/19, o governador propõe 
veto total à Proposição de 

Lei 24.208, que acrescenta o 
artigo 2º-A à Lei 21.735, de 
2015, a qual dispõe sobre 
a constituição de crédito 
estadual não tributário, 
fi xa critérios para sua atu-
alização, regula seu parce-
lamento e institui remissão 
e anistia.

O objetivo da matéria, 
oriunda do PL 5.236/18, é 
estabelecer a decadência (fi m 
do prazo) e o arquivamento 
de procedimento adminis-
trativo paralisado por mais 
de três anos, sem despacho 
ou julgamento. De autoria 
do deputado Inácio Franco 
(PV), o projeto foi aprovado 
em 11 de dezembro de 2018.

Para o veto, foi ouvida a 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda (SEF), que reconheceu 
que a proposição visa a dar 
maior efi ciência à tramitação 
dos processos administrati-
vos, mas ressalvou que, em 
função da crise fi nanceira 
do Estado, não é prudente 
permitir o perecimento de 
signifi cativo montante de 
recursos públicos.

Conforme a mensagem, 
os créditos tributários esta-
duais estão estimados em R$ 
2,28 bilhões e 64% fi cariam 
prejudicados com a medida. 
Apenas na Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente 
(Feam), o prejuízo seria de 
R$ 14,99 milhões.

A proposição também 
estabelece que será respon-
sabilizado e punido o agente 

público que, propositalmen-
te, forçar a prescrição do 
processo. O governador 
considera inconstitucional 
o comando, por tratar de 
assunto jurídico, que seria 
de competência privativa 
do chefe do Executivo.

GPS – Romeu Zema, pela 
Mensagem 5/19, também 
propõe veto total, por in-
constitucionalidade, à Pro-
posição de Lei 24.201, que 
determina que os veículos 
destinados ao serviço de 
segurança e saúde públicas 
do Estado sejam equipados 
com dispositivo que permita 
sua geolocalização (GPS). De 
autoria do deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB), a 
proposta tramitou na forma 
do PL 523/15, aprovado em 
11 de dezembro de 2018.

O veto foi proposto tam-
bém em função da situação 
fi nanceira de Minas, por 
acarretar aumento de gastos 
que não podem ser mensu-
rados, conforme as razões 
apresentadas e por não ter 
estimativa do impacto orça-
mentário fi nanceiro. 

Os vetos terão de ser lidos 
pelo Plenário da Assem-
bleia e avaliados por uma 
comissão especial, que terá 
20 dias para emitir parecer. 
Em votação nominal, só 
serão rejeitados pelo voto 
da maioria dos membros 
da Assembleia, ou seja, por 
39 votos.

JUSTIÇA

Valor é relativo à contragarantia de empréstimos feitos junto ao Banco do Brasil

Toffoli: bloqueio impactará prestação de serviços elementares

NELSON JR/STF

POLÍTICA
politica@diariodocomercio.com.br
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Brasília - A cientista po-
lítica Suely Araújo pediu 
exoneração do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). O pe-
dido, em ofício, foi encami-
nhado por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações 
(SEI), por onde tramita os 
documentos da administra-
ção pública federal.

No ofício, Suely assinala 
que “entende pertinente” o 
seu afastamento após ter 
sido “amplamente divul-
gada na imprensa e inter-
namente na instituição” 
a indicação como futuro 
presidente do Ibama, de 
Eduardo Fortunato Bim. A 
escolha de Bim foi noticia-
da pela Agência Brasil em 
dezembro passado.

Bim é do quadro Ad-
vocacia-Geral da União 
(AGU), é especialista em 
licenciamento ambiental, 
doutorando em direito do 
estado pela Universidade de 
São Paulo e, até o momento, 
está lotado na Procuradoria 
Federal Especializada do 
próprio Ibama, na sede em 
Brasília.

Polêmica - A saída de Suely 
Araújo ocorre após polê-
mica nas redes sociais por 
causa do valor do contrato 
de fornecimento de com-
bustível (R$ 28,7 milhões), 
junto à Companhia de Lo-
cação das Américas, para 
abastecimento da frota de 
fi scalização do Ibama (393 
camionetes) em todo o País.

Às 12h05 de domingo 
(6), pelo Twitter, o novo 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, publicou 
imagem do extrato do con-
trato para o fornecimento 
e escreveu: “Quase 30 mi-
lhões de reais em aluguel de 
carros, só para o Ibama...”

Após repercussão na im-
prensa, o ministro voltou 
ao Twitter às 20h e assi-
nalou que não levantou 
suspeita sobre o contrato, 
apenas destacou o valor 
elevado. De acordo com 
a segunda mensagem de 
Salles, “o valor elevado 
também foi questionado 
pelo TCU desde abril e, 
portanto, não precisava 
ser assinado a dez dias da 
troca de governo”.

Em documento, divulga-
do no último domingo pelo 
Ibama, a ex-presidente do 
órgão argumentou que o 
tribunal aprovou os valores 
referentes aos contratos dos 
veículos e despesas. Se-
gundo ela, o novo contrato 
abrange 393 caminhonetes 
adaptadas para atividades 
de fi scalização, combate a 
incêndios fl orestais, emer-
gências ambientais, ações 
de inteligência e vistorias 
técnicas nos 27 estados.

“O valor estimado inicial-
mente para esse contrato 
era bastante superior ao 
obtido no fi m do processo 
licitatório, que observou 
com rigor todas as exigên-
cias legais e foi aprovado 
pelo TCU.”

A Agência Brasil procu-
rou o Ibama e o Ministério 
do Meio Ambiente para 
obter informações sobre 
o encaminhamento e pu-
blicação da exoneração de 
Suely Araújo e da nomeação 
de Eduardo Bim no Diário 
Ofi cial da União. (ABr)

Suely Araújo 
pede exoneração

após críticas 
de Ricardo Salles

IBAMA

Brasília - Candidato à 
presidência da Câmara, o 
primeiro-vice-presidente, 
deputado federal Fábio Ra-
malho (MDB-MG) defendeu 
ontem a reforma da Previ-
dência como prioridade de 
votações na Casa. Em visita 
ao presidente Jair Bolsonaro, 
no Palácio do Planalto, o 
parlamentar reiterou que as 
negociações devem ser feitas 
de forma transparente, di-
reta e sem “toma-lá-dá-cá”.

“Ele [Bolsonaro] está mui-
to preocupado, sabe que o 
Brasil precisa da reforma [da 
Previdência]. A reforma tem 
que ser feita, mas precisa ser 
discutida pelo parlamento. 
Eu vim fazer uma visita de 
cortesia e falar com ele que 
sou favorável às reformas. 
Mas sou favorável à reforma 
de graça. ‘Não tem toma-
-lá-dá-cá.”

Na conversa com Bolso-
naro, Ramalho disse que, se 
eleito presidente da Câmara, 
vai trabalhar em favor das 
reformas propostas pelo 
governo, a começar pela da 
Previdência.

Presentes - Conhecido por 
ser um anfi trião que recebe 
a todos com pratos típicos 
de Minas Gerais, Ramalho 
chegou ao Planalto carre-
gando uma bolsa térmica. 
Nela, havia várias amostras 
da cozinha mineira, de doces 
a salgados.

“Eu trouxe quitutes mi-
neiros, queijo, doce de leite, 
sorvete de queijo, linguiça, 
manteiga de garrafa e um 
pé de moleque. O pé de 
moleque, ele [Bolsonaro] 
abriu na hora”, contou o 
deputado federal.

Disputa - Afi rmando ser 
amigo do presidente da Re-
pública, o parlamentar disse 
ter ouvido que não vai haver 
“interferência” do Palácio 
do Planalto na eleição pelo 
comando da Câmara. “A 
gente é muito amigo. E essa 
questão da nossa amizade 
é muito forte e demonstra 
que não haverá interferência 
nenhuma na Câmara. [Ele 
disse] que não fará nenhuma 
interferência, que esse apoio 
do PSL não é o apoio dele”.

No último dia 3, o pre-
sidente nacional do PSL, 
Luciano Bivar (PE), declarou 
que o partido vai apoiar a 
reeleição do deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) para 
a presidência da Câmara. A 
decisão foi tomada durante 
reunião da bancada.  

Segundo Ramalho, seu 
estilo de conversar direta-
mente com os colegas con-
tribui no processo eleitoral. 
“Da outra vez, quando fui 
candidato a vice-presidente, 
nenhum partido me apoiou. 
E eu venci porque eu procu-
rei cada parlamentar. Não 
subestime a minha candi-
datura. É independente e 
é uma candidatura dos de-
putados. Passa por acordo 
e por conversa. Mas é um 
acordo de graça, sem toma 
lá, dá cá”, disse. (ABr)

Fábio Ramalho
defende reforma 
da Previdência 

como prioridade

CONGRESSO

Zema veta oito projetos aprovados em 2018
ASSEMBLEIA
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Cia do Terno prevê faturar R$ 220 mi
THAÍNE BELISSA

Conhecida principalmen-
te por sua marca Cia do 
Terno, a mineira Turqueza 
Tecidos e Vestuários, que 
também é detentora da grife 
de camisas sociais femininas, 
Les Chemises, encerrou 2018 
com crescimento. Com uma 
gestão “pé no chão”, como 
defi ne o sócio-fundador e 
diretor de operações, Ber-
nardo Magalhães, a empresa 
cresceu 10% em receita em 
relação a 2017, acrescentou 
à sua rede 18 novas lojas e 
encerrou o último ano com 
um faturamento de R$ 212 
milhões.

O diretor admite que o 
crescimento ainda foi abaixo 
do esperado: a expectativa 
era faturar R$ 1 milhão a 
mais e chegar aos R$ 300 
milhões. Ele afi rma que a 
greve dos caminhoneiros e 
o período eleitoral ocorri-
dos em 2018 atrapalharam 
muito as vendas. Mesmo 
assim, o sócio comemora o 
resultado de 10% de cres-
cimento na receita, que foi 
puxado principalmente pe-
las novas lojas abertas. “Se 
consideramos as mesmas 
lojas não há crescimento, 
mas com as novas unidades 
conseguimos crescer. Em 
2018, investimos mais de 
R$ 7 milhões nas marcas 
e chegamos ao fi m do ano 
com 167 lojas próprias e 240 
empregos diretos gerados”, 
afi rma.

Para o diretor, a forma 
conservadora de gerir o ne-
gócio é um dos segredos da 
empresa. Ele afirma que 

a gestão foi “pé no chão” 
quando o País vivia tempos 
positivos para a economia 
e, por isso, não teve pro-
blema de permanecer na 
mesma estratégia quando 
a crise chegou. “Na época 
da economia em euforia a 
gente era visto como muito 
conservador e nos diziam 
que estávamos perdendo 
oportunidade. Mas foi assim 
que conseguimos manter o 
crescimento”, afi rma.

Magalhães faz questão de 
ressaltar que o sucesso das 
marcas também é mérito 
dos colaboradores e dos 

reajuste dos salários soli-
citados nos dissídios das 
categorias”, afi rma.

O diretor afi rma que essa 
valorização dos colaborado-
res gera resultados na práti-
ca. Como exemplo ele cita a 
movimentação dos próprios 
funcionários para tornar o 
dia 31 de dezembro uma 
data menos “traumática” 
para quem vai trabalhar e 
mais lucrativa para a empre-
sa. “É uma data que quase 
ninguém tem cabeça para 
trabalhar. Mas os próprios 
colaboradores se movimen-
taram, criaram um ambiente 

fornecedores da empresa. 
Segundo o diretor muitos 
deles estão desde o início 
com a marca e contribuíram 
para as melhorias. “O funcio-
nário que tem muito tempo 
de casa nos ajuda a melho-
rar os processos porque já 
conhece o mercado. Nós 
apostamos nessas pessoas 
e, inclusive, financiamos 
os estudos de muitos deles 
para que possam se capacitar 
ainda mais”, afi rma. O sócio 
garante que a recompensa 
também é repassada para os 
salários dos colaboradores. 
“Superamos com folga o 

diferenciado, estabeleceram 
metas específi cas para o dia 
e até criaram um grupo no 
Whatsapp para compar-
tilhamento de resultados. 
O resultado foi recorde de 
vendas: vendemos mais que 
o dobro em relação ao dia 
31 de 2017”, afi rma.

Para 2019, as perspectivas 
são de novo crescimento. 
Segundo Magalhães, a meta 
é acrescentar 10 lojas à rede, 
entre unidades da Cia do 
Terno e da Les Chemises. 
Além disso, o sócio espera 
que a empresa supere os 
R$ 220 milhões em receita.

EMPREENDEDORISMO

EXPANSÃO

INOVAÇÃO

Em 2018, empresa mineira cresceu 10% em receita em relação a 2017 e abriu 18 lojas

CPFL Energia 
lança chamada 
pública para 

projetos de P&D
Campinas - A CPFL Ener-

gia, um dos maiores grupos 
privados do setor elétrico, 
abriu inscrições para a cha-
mada pública de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação no setor elétrico, em 
conformidade com o Progra-
ma de Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Os temas propostos 
nesta chamada pública deste 
ano são as perdas comerciais 
e novos modelos regulatórios 
de remuneração das distri-
buidoras de energia elétrica.

Perdas comerciais se re-
ferem à parcela de energia 
consumida pelo cliente e não 
faturada pela distribuidora, 
devido a furtos de energia, 
erros de medição, erros no 
processo de faturamento, 
unidades consumidoras sem 
medição e irregularidades 
nas instalações de consumo. 
A chamada pública busca o 
desenvolvimento de um pro-
jeto que otimize o trabalho das 
inspeções em campo para mi-
nimizar as perdas comerciais. 
A proposta de solução pode 
considerar o uso de equipa-
mento, software ou metodo-
logia, que auxilie o técnico 
na inspeção (contemplando 
tanto equipamentos mecâni-
cos quanto eletroeletrônicos) 
e que ofereça rastreabilidade 
de dados, garantindo que o 
laudo fi nal da inspeção esteja 
correto.

Já a chamada para novos 
modelos regulatórios de re-
muneração das distribuidoras 
de energia elétrica tem como 
objetivo incentivar projetos 
que estudem a rede de dis-
tribuição e os consumidores 
do futuro. Para a elaboração 
das propostas, os interes-
sados devem considerar as 
melhores práticas da expe-
riência internacional, avaliar 
oportunidades e barreiras 
da regulamentação vigente 
e apresentar sugestões de 
aprimoramento do modelo 
atual.

Empresas interessadas po-
dem buscar mais informações, 
atualizações e os resultados 
desta chamada pública pelo 
site www.cpfl .com.br/chamada-
-publica-inovacao. Dúvidas 
podem ser esclarecidas por 
meio do e-mail inovacao@cpfl .
com.br, respeitando o prazo 
limite para solicitação de es-
clarecimentos estabelecido 
no cronograma. O formulário 
de inscrição também deve ser 
enviado para inovacao@cpfl .
com.br, adicionalmente aos 
demais documentos neces-
sários. Serão consideradas 
propostas válidas aquelas 
que forem enviadas até às 17 
horas da data estabelecida no 
cronograma (19/02).

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

 Bernardo Magalhães admite que a expectativa era faturar R$ 1 milhão a mais e chegar aos R$ 300 milhões em 2018

Aumento da atividade acontece em meio a um investimento de R$ 640 milhões na fábrica no Paraná
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Dunlop vai produzir pneus para veículos pesados
São Paulo - A Dunlop, 

marca de pneus do grupo 
japonês Sumitomo Rubber 
Industries, planeja iniciar 
produção voltada a cami-
nhões e ônibus no Brasil em 
março deste ano, ampliando 
atuação que começou apenas 
com veículos de passeio 
em 2013.

A companhia, que compe-
te no País com rivais como 
a Pirelli, informou que a 
produção de pneus para 
veículos pesados deverá 
começar em ritmo de 500 
por dia, dobrando o volume 
em 2020.

O aumento da atividade 
da companhia acontece em 
meio a um investimento de 
R$ 640 milhões na sua fábrica 
no Paraná, dos quais 76% 
já foram desembolsados. 
O restante, R$ 153 milhões, 
deverá ser investido até 
o alcance da meta de mil 
pneus para caminhões e 
ônibus por dia, informou 
a companhia.

A unidade de produção 
de pneus para veículos pesa-

dos deverá iniciar atividade 
depois que as vendas de 
caminhões e ônibus novos 
no Brasil em 2018 subiram 
cerca de 42%, para 95,6 mil 
unidades, segundo dados da 
associação de concessioná-

rios Fenabrave. Conforme 
a entidade, para 2019 a ex-
pectativa é que as vendas 
desse segmento subam cerca 
de 16%.

Além de iniciar a produ-
ção de pneus para caminhões 

e ônibus, a Dunlop também 
está projetando um aumento 

de 20% na produção voltada 
a veículos de passeio até 
2020, para 18 mil unidades 
por dia ante nível de 15 mil 
registrado em 2018.

“Acreditamos no cresci-
mento econômico do Brasil 
para os próximos anos e, por 
isso, decidimos investir mais 
ainda em nossa fábrica na 
Fazenda Rio Grande (PR), 
para expandir a produção 
de pneus para carros de 
passeios e para dar início à 
produção de pneus para ca-
minhões e ônibus”, afi rmou 
o presidente da Sumitomo 
Rubber do Brasil, Yoshinori 
Wakitani, em comunicado 
à imprensa.

Segundo pesquisa Focus 
do Banco Central, o Produto 
Interno Bruto do Brasil em 
2019 deverá crescer 2,53% 
ante expectativa de expansão 
em 2018 de 1,3%. (Reuters)
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RINALDO DE CASTRO OLIVEIRA*

Em ensaios anteriores tenho 
defendido uma maior integração 
entre os estudos acadêmicos e o 
pragmatismo empresarial como 
forma de promover conhecimento 
e melhorias para o sistema geren-
cial. Em linha com esse pensamen-
to, neste ensaio me proponho a 
trazer uma refl exão sobre o tema 
resiliência organizacional na visão 
de dois importantes pesquisado-
res, professores e consultores do 
campo da administração, Gary 
Hamel e Liisa Välikangas. Utilizo 
como base o artigo publicado por 
eles em 2003 na Harvard Business 
Review, intitulado como “The 
Quest for Resilience”.Finalizou-se 
de mais um ano, com a expectativa 
que seja o fechamento do maior 
ciclo recessivo da nossa economia, 
e esperança em tempos melhores. 
No entanto, mesmo diante de 
um cenário mais promissor, a 
resiliência organizacional é um 
tema que sempre merece a nossa 
atenção.

Defi ne-se resiliência como a 
habilidade de dinamicamente 
reinventar estraté gias e modelos 
de negócios devido às mudan-

ças do ambiente, 
considerando que 
as estratégias de 
resiliência não 
são aplicadas 
somente em mo-
mentos de crise. 
Hamel e Välikan-
gas defendem a 
importância de 
as organizações 
desenvolverem 
estratégias proati-
vas de resiliência, 
para lidarem me-
lhor em ambien-
tes de negócios 
cada vez mais 
turbulentos. Tec-
nologias disrup-
tivas, mudanças 
regulatórias repentinas, confl itos 
geopolíticos, desintermediação 
de cadeias produtivas, mudan-
ças dos hábitos de consumo, e o 
surgimento de competidores não 
tradicionais são algumas forças 
que reduzem a competitividade 
das empresas. A capacidade de 
renovação deve ser a consequência 
natural da resiliência.

As organizações precisam cons-
truir constantemente seu futuro,ao 

invés de defender seu passado, 
reconhecendo que as práticas 
atuais muitas vezes são inade-
quadas para lidar com os novos 
riscos do mercado. Mudanças 
revolucionárias precisam ocorrer 
por meio de evoluções passo a 
passo, de maneira sistemática 
e não traumática. Para tal, uma 
empresa que pretende ser resi-
liente precisa lidar com quatro 
desafi os: i) cognitivo - a empresa 

precisa estar li-
vre de nostalgia 
e arrogância; ii) 
estratégico - a re-
siliência requer 
identifi car alter-
nativas, novos ne-
gócios em substi-
tuição daqueles 
em decadência; 
iii) político - a 
empresa precisa 
ser capaz de di-
recionar recursos 
para os produtos 
do futuro; e iv) 
ideológico - pou-
cas organizações 
questionam a 
doutrina da oti-
mização. Interes-

sante observar que a busca pela 
otimização pode ser um para-
doxo que muitas vezes limita as 
empresas a pensarem em novas 
alternativas de produtos e negó-
cios, reduzindo a capacidade de 
resiliência das mesmas.

Como iniciativas para aumen-
tar a capacidade das empresas 
em reconhecer as tendências de 
futuro, os gestores precisam criar 
o hábito de visitar lugares onde 

as mudanças ocorrem primei-
ro, manter contato com pessoas 
jovens, fi ltrar os fi ltros que os 
bloqueiam, e reconhecer o quanto 
antes que as estratégias atuais são 
inevitavelmente decadentes, pois 
elas são copiadas, suplantadas 
por outras melhores, se exaurem 
devido à saturação do mercado, 
e, fi nalmente, são evisceradas, 
principalmente pelo impacto das 
novas tecnologias. 

Diversidade é outra caracte-
rística importante, e que afeta a 
resiliência da empresa. Quanto 
menor for a amplitude das suas 
estratégias frente as mudanças que 
impactam a organização, maiores 
são as chances do seu negócio ser 
vítima da turbulência. Por fi m, 
toda empresa com capacidade de 
perceber o seu ambiente, de criar 
estratégias inovadoras, e realinhar 
seus recursos de maneira mais 
rápida que seus concorrentes 
terá uma decisiva vantagem no 
mercado. Esta é a essência da 
resiliência.

Feliz 2019...que seja repleto de 
boas oportunidades e de novos 
caminhos!

*Sócio-diretor da DMEP

Fiemg Lab 
4.0 conecta 
tecnologia 

com indústria

A busca pela resiliência

DA REDAÇÃO

O Fiemg Lab 4.0 é o novo 
ciclo de aceleração da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais 
(Fiemg). Seu coworking tam-
bém mudou de endereço. 
O programa também ofere-
cerá espaço, no Centro de 
Inovação e Tecnologia do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (CIT/
Senai), para que as startups 
usufruam de estrutura e 
infraestrutura voltadas 
para o desenvolvimento 
do negócio. O complexo 
abriga ainda um espaço 
com maquinário robusto 

para prototipagem digital, 
como impressoras 3D, corte 
a laser, mesa completa de 
eletrônica e máquina de 
termoformagem.

Além das mudanças no 
nome e no espaço físico, 
ele também mudou a for-
ma de atuação. Agora, o 
programa irá selecionar 
50 startups ainda neste 
ano para serem aceleradas 
e o foco são iniciativas 
B2B voltadas para o setor 
industrial.

Neste segundo ciclo de 
aceleração promovido pelo 
Sistema Fiemg, startups 
nacionais e internacionais 

poderão ser desenvolver e 
aprimorar suas tecnologias 
com mais de 15 mil indús-
trias de Minas Gerais.

As startups seleciona-
das serão aceleradas por 
até 12 meses, recebendo 
recursos e suporte para 
desenvolvimento tecno-

lógico (prototipagem), 
suporte em conexões de 
mercado para geração de 
negócios, oportunidade 
de realização de provas 
de conceito remuneradas 
em indústrias e desen-
volvimento contínuo dos 
modelos de negócio.

Neste novo ciclo de ace-
leração, há outra grande 
novidade, a inserção das 
Indústrias Madrinhas. São 
indústrias que acreditam 
e realizam investimento 
financeiro no programa e 
estarão imersas em todo o 
processo de forma ativa, 

apoiando e trocando valor 
com as startups continua-
mente. As indústrias ma-
drinhas já confirmadas são 
a RHI Magnesita e a Ger-
dau. A pré-inscrição para 
este novo ciclo já está aber-
ta (https://acesso.fiemg.com.
br/8d025bf389af5322e562).

São Paulo - A Visa do Bra-
sil encerra o segundo ano de 
seu programa de aceleração 
com muitos motivos para 
comemorar. E a principal 
conquista é que, das fi ntechs 
selecionadas apenas na pri-
meira etapa do programa, 
no começo de 2018, metade 
já realizou negócios ou está 
em negociação com a Visa e 
parceiros da empresa, como 
emissores, estabelecimentos 
comerciais e credenciadores. 

“Este é um dos principais 
indicadores que analisa-
mos, pois mostra a nossa 
capacidade de absorver 
e ofertar ao mercado as 
soluções criadas por esses 
empreendedores”, afi rma 
o vice-presidente de Pro-
dutos, Soluções e Inovação 
da Visa do Brasil, Percival 
Jatobá.

Um exemplo dessas siner-
gias foi a parceria fi rmada 
entre a startup Celcoin - 

cuja solução transforma o 
smartphone em um terminal 
para recebimento de contas 
e outros serviços - com a 
empresa BPP (especializada 
em meios de pagamento). 
Com a parceria fi rmada, 
os clientes da Celcoin, tam-
bém chamados de agentes, 
passaram a utilizar o saldo 
resultante do bônus recebido 
por meio do aplicativo da 
startup, para complementar 
o orçamento e realizar com-
pras com o cartão da BPP em 
milhões de estabelecimentos 
comerciais que aceitam Visa. 
“Essa relação foi reforçada 
pelo Programa de Acelera-
ção Visa e, com isso, demos 
mais um passo importante 
em direção à inclusão e à 
democratização do acesso 
aos serviços fi nanceiros”, 
diz Marcelo França, CEO 
da Celcoin.

Ao longo de 2018, 237 
fi ntechs se inscreveram no 

programa, o que representa 
aproximadamente metade 
das startups existentes hoje 
no País, segundo estudo 
do Radar Fintech. Destas, 
28 foram selecionadas e 
aceleradas por períodos 
de até quatro meses. E 10 
cumpriram parte do pro-
grama no Vale do Silício, 
nos Estados Unidos.

“A busca por inovação 
sempre esteve em nosso 
DNA. Agora, podemos di-
zer que o relacionamento 
com este novo ecossistema 
empreendedor de startups 
também é um dos nossos 
pontos fortes”, diz Jatobá. 
Ao longo de 2018, foram 
feitas mais de 370 mentorias. 
Os times receberam até 18 
horas de treinamento espe-
cífi co para os pitches. Além 
disso, as 10 startups que 
foram ao Vale do Silício tive-
ram mais 80 atividades entre 
mentorias, visitas a grandes 

empresas e encontros com 
fundos de venture capital e 
outros investidores.

A difi culdade para fazer 
negócio com grandes em-
presas, que não têm matu-
ridade para absorver inova-
ções na área fi nanceira, para 
quase um quinto (18,4%) 
dos empreendedores de 
fi ntechs no País, é o principal 
entrave ao crescimento de 
seus negócios. O dado faz 
parte do Mapa das Finte-
chs Brasileiras, elaborado 
e publicado pela Visa em 
novembro deste ano. O es-
tudo também constatou que 
80% das fi ntechs faturaram 
menos de R$ 500 mil nos 
últimos 12 meses.

A Visa ainda realizou dois 
Community Days, eventos 
em que a empresa convida 
empreendedores de startups 
de variadas áreas de atuação 
para trabalhar durante um 
dia em sua sede em São 

Paulo, na busca de soluções 
para o mercado. Ao todo, 
esses eventos reuniram 18 
startups.

Internamente, a inicia-
tiva da Visa ao fortalecer 
seu compromisso com o 
ecossistema de inovação, 
também avançou junto aos 
funcionários. No ano, mais 
de um terço de todos os 
executivos da Visa atuaram 
como mentores das startups, 
55% mais do que em 2017. 
Eles ainda passaram pelo 
Programa de Mentorias, 
voltado exclusivamente 
para potencializar a relação 
com os empreendedores. 
“O relacionamento com 
uma startup não é igual ao 
que temos com clientes e 
fornecedores. São outras 
necessidades e, claro, opor-
tunidades. É fundamental 
que todos tenham essa pers-
pectiva”, diz Jatobá.

O Programa de Acelera-

ção Visa teve início em 2017. 
Até então, as participantes 
do programa tiveram dois 
perfis distintos: Growth 
e Start. Foram escolhidas 
startups ainda em estágio 
embrionário (classifi cadas 
como “Start”); e aquelas que 
já estavam estabelecidas 
no mercado (batizadas de 
“Growth”). Em 2018, as 
selecionadas passaram por 
um processo de imersão, 
bootcamp e elaboração de 
estratégias. Foram quatro 
meses de aceleração e de 
incubação. As startups vi-
veram uma rotina intensa 
de mentoria, em um espaço 
de coworking em São Paulo. 
E as da categoria Growth 
completaram o programa 
nos Estados Unidos, no 
Vale do Silício. No total, o 
Programa de Aceleração 
Visa selecionou 28 startups 
ao longo deste ano.

Visa encerra 2º ano com recorde de inscrições

INCENTIVO

ACELERAÇÃO

Programa selecionará 50 startups 

Neste novo ciclo de aceleração, serão inseridas as Indústrias Madrinhas: RHI Magnesita e a Gerdau já estão confi rmadas

SDECORET / DIVULGAÇÃO

A CEGUEIRA DAS ORGANIZAÇÕES cegueiradasorganizacoes@diariodocomercio.com.br
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DANIELA MACIEL

Os estudos e planejamen-
to para a internacionalização 
da marca, iniciados em 2016, 
deram o primeiro fruto à 
Cheirin Bão. A primeira 
unidade fora do Brasil da 
cafeteria mineira foi inau-
gurada em Vila Nova de 
Gaia, na região do Porto, em 
Portugal. A segunda unida-
de, dessa vez em Lisboa, já 
tem inauguração marcada 
para fevereiro. 

De acordo com o diretor 
da rede, Wilton Bezerra, 
tudo foi feito com calma 
para que a iniciativa seja o 
primeiro passo de uma rela-
ção perene com o continente 
europeu. 2016 e 2017 foram 
anos de estudo. Em 2018, 
foi aberto um escritório em 
Lisboa e foram realizadas 
as pesquisas de varejo, com 
escolha de fornecedores, 
criação de produtos e car-
dápio especiais. Um desses 
produtos é a trilha “The best 
coffee experience”, em que 
o cliente pode saborear o 
mesmo café preparado de 
três maneiras diferentes. 

“Esse é um grande desa-
fi o. Escolhemos Vila Nova 
de Gaia por ser uma região 
de turismo internacional 
e assim podemos oferecer 
a marca para clientes do 
mundo inteiro. Ao mesmo 
tempo, escolhemos começar 
na baixa temporada para 
ajustar a operação. Nesses 
três primeiros meses, nós 
vamos comandar a unidade 

que já está vendida para 
um parceiro brasileiro. 
Assim, assumimos o risco 
da abertura por ele”, explica 
Bezerra.

A loja mantém a essência 
da marca brasileira e agre-
ga um conceito próprio in-
fl uenciado pela arquitetura 
clássica rústica europeia. O 
estilo adotado compõe com 
o conceito de “empório” 
também levado daqui para 
Portugal. Quitutes próprios 
da culinária mineira, como 
o pão de queijo recheado, 
também estão no cardápio 
português.

A projeção de tíquete 
médio dos clientes Cheirin 
Bão em Portugal deve girar 
em torno de 4,50 euros (apro-
ximadamente R$ 19,76). O 
cardápio, além dos cafés 
especiais, inclui a culinária 

típica portuguesa e uma 
gastronomia universal.

O objetivo da Cheirin 
Bão é fechar 2019 com, 
pelo menos, oito unidades 
abertas em Portugal e uma 
na Espanha. Os países do 
Cone Sul também são alvo 
da marca, que deve apro-
veitar missões realizadas 
pela Associação Brasileira 
do Franchising (ABF), para 
prospectar oportunidades. 
A meta é ter, pelo menos, 
uma unidade aberta em um 
país da América do Sul até 
o fi m do próximo ano. Para 
avançar sobre países que 
não falam o português, a 
marca deverá passar por 
modifi cações, inclusive com 
mudança no nome. 

“Cheirin Bão é um nome 
difícil para falantes de outras 
línguas, então vamos estu-

dar possíveis traduções. O 
certo é que vamos traduzir 
o ‘bão’ como um conceito 
de algo feito que traz uma 
história. Alguma coisa feita 
com as mãos que nos remete 
às boas lembranças e aos 
bons sentimentos. Vamos 
ver como isso vai fi car em 
alemão”, diverte-se o em-
presário. 

Para o Brasil os planos 
são igualmente ambicio-
sos. A meta é ultrapassar a 
barreira das 120 unidades, 
praticamente dobrando o 
número de lojas em operação 
até aqui. Em Minas Gerais 
as inaugurações mais recen-
tes foram em Uberlândia e 
Uberaba, ambas no Triân-
gulo. São dois os modelos 
de negócios: loja e quiosque, 
ambos com o investimento 
total em torno de R$ 89 mil.

NEGÓCIOS

Uberlândia Shopping cria 
serviço via WhatsApp

Cheirin Bão abre unidade em Portugal

Certifi cação Nacional 
em Aromaterapia será 

lançada este ano

Governo reduz exigência 
para que empresas 

participem do mercado livre

THAÍNE BELISSA

Localizado em Uberlân-
dia, no Triângulo Mineiro, 
o Uberlândia Shopping, 
que pertence ao grupo So-
nae Sierra Brasil, se tor-
nou referência para outros 
centros comerciais da rede 
com a criação de um canal 
de atendimento e de com-
pras. Por meio do aplicati-
vo WhatsApp, o shopping 
criou um serviço de reserva 
de produtos e até de con-
sultoria em compras que 
tem aumentado as vendas 
dos lojistas. Só em 2017, o 
centro comercial atendeu 
mais de 17 mil pessoas pela 
plataforma, sendo que 65% 
desse atendimento foram 
revertidos em compras. O 
balanço de 2018 ainda não 
foi fechado, mas a expecta-
tiva da gestão é de que o 
número de atendimentos 
cresça 25% em relação ao 
ano passado.

A supervisora de marke-
ting do Uberlândia Shop-
ping, Tatiane Pereira, explica 
que o canal de atendimento 
faz parte do projeto “Digital 
Experience”, do grupo So-
nae Sierra Brasil. Por meio 
dele, a rede incentiva os 
shoppings a associarem a 
tecnologia à experiência de 
compra. “Estamos sempre 
buscando inovações para 
atender melhor o cliente, 
principalmente porque ago-
ra a gente compete com o 
mundo digital. Temos que 
usar a tecnologia ao nosso 
favor”, frisa.

Segundo ela, o atendi-
mento via WhatsApp existe 
desde 2014, mas foi em 

2016 que o departamento 
de tecnologia e marketing do 
shopping criou o “Compra 
Junto”, serviço que permite 
ao cliente reservar peças 
e produtos por meio das 
mensagens de WhatsApp. 
Para isso, o centro comercial 
contratou duas profi ssionais 
para o cargo de “helpers”: 
elas são responsáveis por 
conversar com os clientes, 
tirar dúvidas, informar so-
bre promoções e fazer as 
reservas solicitadas. A ideia 
foi tão bem-sucedida que os 
clientes passaram a utilizar 
o canal para receber con-
sultoria das profi ssionais

“Os clientes procuram 
dicas de presentes e até 
consultoria de moda. Tem 
cliente que envia foto de 
uma peça de roupa e pede 
sugestão para combinações 

de calças, blusas ou acessó-
rios. As helpers percorrem 
o shopping, fazem fotos das 
sugestões e enviam com o 
nome da loja e o preço”, ex-
plica. A supervisora explica 
que o serviço é bancado 
pela Sonae Sierra Brasil e 
não gera custos adicionais 
aos lojistas. O resultado, 
entretanto, é sentido dire-
tamente pelos proprietários 
das lojas.

De acordo com Tatiane 
Pereira, em 2017 o shopping 
realizou mais de 17 mil 
atendimentos e, desse total, 
65% foram revertidos em 
compras. Os números de 
2018 ainda não foram fecha-
dos, mas o levantamento do 
primeiro semestre aponta 
para bons resultados. Nesse 
período foram realizadas 62 
reservas e, desse total, 56 

compras foram efetivadas. 
A expectativa da supervi-
sora é de que em 2018 o 
número de atendimentos 
via WhatsApp cresça 25%.

“Os lojistas estão muito 
satisfeitos porque além da 
venda do produto reserva-
do acabam vendendo mais 
peças para o cliente que 
vai até a loja buscar”, afi r-
ma. Tatiane Pereira afi rma 
que o Uberlândia Shopping 
acabou se transformando 
em uma referência para os 
demais shoppings do grupo, 
que já estão adotando a 
ideia. De acordo com a su-
pervisora, além de reservas 
e consultoria de compras, 
o canal é muito utilizado 
para tirar dúvidas sobre 
horário de funcionamento, 
informações do cinema e 
do mix de lojas.

DANIELA MACIEL

O uso dos óleos essenciais 
para a liberação de aromas 
com objetivos terapêuticos 
e cosmetológicos é milenar, 
porém, profi ssionais que uti-
lizam essas técnicas ainda 
buscam reconhecimento e 
consolidação da atividade. 

Normalmente formados 
em cursos livres, os aroma-
terapeutas estão se organi-
zando e ganharam até um 
dia nacional comemorativo, 
celebrado no dia 19 de de-
zembro e comemoraram, em 
2018, a entrada no Sistema 
Único de Saúde (SUS), como 
medicina integrativa. 

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que somen-
te no ano passado foram 
capacitados mais de 30 mil 
profi ssionais. Já segundo o 
Instituto Brasileiro de Aro-
matologia (Ibra), a busca 
de pessoas que desejam se 
capacitar na área de aroma-
tologia cresceu mais de 30% 
em 2018, se comparado ao 
mesmo período de 2017.

Em 2019, será lançada pela 
Associação Brasileira de Aro-
materapia e Aromatologia 
(Abraroma) a Certifi cação 
Nacional em Aromaterapia 
(CertAroma), que estabelece, 
de forma autorregulamenta-
da, a formação livre mínima 
do aromaterapeuta profi ssio-
nal no Brasil. 

De acordo com o aromató-
logo e fundador do Instituto 
Brasileiro de Aromatologia 
(Ibra), Fábián László, o merca-
do brasileiro tem um grande 
potencial ainda inexplorado 
por vários ângulos. O pri-
meiro a própria diversidade 
da natureza brasileira. As 
dimensões continentais do 

São Paulo - Dentre um 
dos últimos atos do governo 
Michel Temer, o Ministério 
de Minas e Energia (MME), 
com apoio da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), publicou no dia 
28 de dezembro a portaria 
nº 514/2018, que amplia o 
acesso ao mercado livre (ou 
ACL - Ambiente de Contra-
tação Livre) para consumido-
res empresariais a partir da 
redução dos limites exigidos 
de carga para contratação 
de energia elétrica.

De acordo com o texto da 
portaria, a partir do dia 1º 
de julho de 2019, os consu-
midores com carga igual ou 
superior a 2.500 kW (kilowat-
ts), atendidos em qualquer 
tensão, poderão optar pela 
compra de energia elétrica 
de qualquer concessionário, 
permissionário ou comer-
cializadora autorizada de 
energia elétrica vinculados 
ao Sistema Interligado Na-
cional (SIN). Além disso, a 
norma regulatória estabelece 
que esse limite de carga será 
reduzido para 2.000 kW a 
partir de 1º de janeiro de 
2020.

O chamado consumidor 
livre é aquele que pode es-
colher seu fornecedor de 
energia elétrica por meio de 
livre negociação, não ten-
do de ser obrigatoriamente 
cliente de uma distribuidora 
de energia específi ca.

País e a variedade de ecos-
sistemas (Amazônia, Caatin-
ga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Mata dos Cocais, Pantanal, 
Mata de Araucárias, Mangue 
e Pampas) dá ao Brasil a 
maior diversidade aromática 
do mundo. 

O interesse dos cientistas 
brasileiros também é apon-
tado como um diferencial e, 
por fi m, o crescente interes-
se do público em conhecer 
fragrâncias e propriedades 
curativas dos óleos essenciais 
nacionais. 

“Durante muito tempo 
as pessoas não valorizavam 
os produtos locais, mas essa 
mentalidade vem mudando 
tanto na cosmética como na 
terapia. Quando contabiliza-
mos as pesquisas a respeito, 
o número de cientistas brasi-
leiros é impressionante. Mas 
ainda falta unir todos esses 
interesses. E um grande passo 
pra isso é o reconhecimento 
do Ministério da Saúde da 
aromaterapia como medicina 
integrativa”, explica László.

Uma das principais difi -
culdades para a consolidação 
da aromaterapia é o registro 
dos produtos, normalmente 
classifi cados como alimento 
ou cosmético. A exigência de 
uma série de estudos clínicos 
inviabiliza a comercialização 
dos óleos, já que pode demo-
rar anos até o registro fi nal. 

“São produtos de uso co-
mum no mundo inteiro, mas 
que não podem ser registra-
dos como remédio. Isso acaba 
tirando a credibilidade da 
terapia indicada. É comum 
receber consulta perguntando 
se tal produto é o mesmo 
indicado porque está escri-
to ‘cosmético’ no rótulo”, 
exemplifi ca. 

Atualmente, podem ter 
acesso ao mercado livre em-
presas que tenham carga 
mínima de 3.000 kW e tensão 
mínima igual ou superior a 
69 kV (kilovolts, para con-
sumidores conectados até 
08/07/1995) e de 2,3 kV 
(para conexões posteriores 
àquela data). Há também 
os chamados consumidores 
especiais, cuja carga mínima 
deve ser de 500 kW e tensão 
de 2,3 kV. Estes devem ad-
quirir somente a chamada 
energia incentivada, advinda 
de fontes renováveis de ge-
ração elétrica, como PCHs 
(pequenas centrais hidre-
létricas), usinas solares ou 
eólicas.

“Com a redução das exi-
gências para que empresas 
possam ingressar no merca-
do livre de energia, este seg-
mento, que vem crescendo 
ano a ano, ganha mais um 
impulso. O acesso à comer-
cialização livre permite às 
empresas uma economia 
que, em alguns casos, pode 
chegar a 40% da conta com o 
consumo de eletricidade. Isso 
é bom para os consumidores 
e também para o mercado, 
que passa a conviver com 
uma concorrência sadia e 
fortalecida, que tende a es-
timular investimentos no 
setor, especialmente em gera-
ção e distribuição”, afi rma a 
gerente Comercial do Grupo 
Delta Energia, Ursula Vieira.

TECNOLOGIA

INTERNACIONALIZAÇÃO

NORMATIZAÇÃO

ENERGIA

Só em 2017, centro comercial atendeu mais de 17 mil pessoas via app

Expectativa da gestão é de que o número de atendimentos tenha crescido 25% em 2018

Meta da Cheirin Bão para o Brasil em 2019 é ultrapassar a barreira das 120 unidades

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Indicadores Econômicos

Dia 10

Comprovante de Juros sobre o 
Capital Próprio – PJ - Fornecimen-

-

IPI -

-

Previdência Social (INSS) GPS 
- Envio ao sindicato -

-

-
-

Dia 15

IRRF -
-

-

-
-

-

IOF - 
-

-

-

Cide -
-

-

-

-

-

-

EFD-Reinf - 

-

-
ternet

Tributários Federais Previden-
ciários e de Outras Entidades e 
Fundos (DCTFWeb) - 

-

-

-

EFD - 

-

Internet

IGP-M (FGV)

IPC-Fipe

IGP-DI (FGV)

INPC-IBGE

IPCA-IBGE

ICV-DIEESE

IPCA-IPEAD

Salário
CUB-MG* (%
UPC (R$)
UFEMG (R$)
TJLP (&a.a.)
*Fonte: Sinduscon-MG

Índices de rendimento

residencial e comercial
IPCA (IBGE)

IGP-DI (FGV)

IGP-M (FGV)

(R$)      (%) 

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS AUTÔNOMOS, EMPRESÁRIO 
E FACULTATIVO

COTAS DE SALÁRIO FAMÍLIA

Fonte

Fonte

          

Fonte: 

 Tributos Federais (%) Meta da Taxa a.a. (%)

Base de Cálculo (R$)

Obs:     

Fonte

Fonte: 

Fonte: Banco Central

Fonte: AE

Fonte

Seguros

Dólar

Custo do dinheiro
Salário/CUB/UPC/Ufemg/TJLP

Ouro

Taxas Selic

Reservas Internacionais

Imposto de Renda

Taxas de câmbio Contribuição ao INSS

FGTS

Inflação TR/Poupança

TBF

Aluguéis

Agenda Federal



DC MAIS
dcmais@diariodocomercio.com.br

Concurso de fotografi a
O Boulevard Shopping lança hoje o 

concurso fotográfi co “Click Boulevard”. 
A ideia é estimular o olhar das pessoas 
sobre o mall. Para eleger o melhor click, 
o Boulevard conta com uma comissão 
julgadora composta por membros da 
Associação dos Repórteres Fotográfi cos 
e Cinematográfi cos de Minas Gerais. O 
responsável pela foto vencedora vai ganhar 
uma câmera Canon EOS Rebel T6i com 
lente 18-55mm, um modelo interessante 
para quem quer ampliar os horizontes 
no ramo da fotografi a. Os participantes 
terão até o dia 27 de janeiro para publicar 
as fotos e o resultado será divulgado no 
dia 5 de fevereiro, por meio do Instagram. 
Além disso, as oito melhores fotos farão 
parte de uma exposição no shopping após 
o concurso.

Sessões do CEC-MG
Todas as terças-feiras, antes ou depois 

do almoço, o Centro de Estudos Cinema-
tográfi cos de Minas Gerais (CEC-MG) 
apresenta, na sala de multimídia da antiga 
Imprensa Ofi cial, meia-hora de fi lmes de 
curta-metragem para a recreação e refl exão 
dos espectadores. Os fi lmes são antigos 
e modernos, brasileiros e estrangeiros, 
de fi cção, documentários, de animação 
e experimentais. As sessões, abertas ao 
público, acontecem na avenida Augusto 
de Lima, 270, no Centro, pontualmente 
às 13 horas. Hoje serão exibidos “A Me-
nina do Algodão”, de Daniel Bandeira e 
Kleber Mendonça Filho, e “A Invenção 
da Infância”, de Liliana Sulzbach.

Cadernos personalizados
Anotações de matérias escolares, agenda, 

diário, desenhos ou simples rascunhos. 
O caderno tem mil e uma utilidades em 
nosso dia a dia e, por isso, a Casa Fiat de 
Cultura convida o público a criar cadernos 
personalizados durante as férias. No Ate-
liê Aberto de Encadernação, o Programa 
Educativo ensinará as técnicas de brochura, 
longstich, belga, japonesa e copta. O ateliê 
funcionará a partir de amanhã e até 3 de 
fevereiro, de quarta a domingo, em dois 
horários: das 10h às 11h30 para crianças 
de até dez anos (técnica de brochura) e 
das 14h às 17h30para jovens e adultos 
(técnicas variadas). São 15 vagas por 
horário e não é necessário fazer inscrição 
prévia. A participação é gratuita.

Redes sociais causam mais 
depressão em meninas

CULTURA
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Teatro

Comédia - “#Confusão” 
(foto) narra a trajetória de um 
rapaz que perde a memória a 
caminho de um jogo de futebol 
e gera um enorme desarranjo 
na vida de Virgínia, que 
tenta ajudá-lo.  O espetáculo 
faz parte da 45ª Campanha 
de Popularização do Teatro 
e da Dança, realizada pelo 
Sindicato dos Produtores de 
Artes Cênicas de Minas Gerais 
(Sinparc).
Quando: dias  10 (20h30) e 13 
de janeiro (1h30)
Quanto: R$ 40,00 (inteira) 
R$ 20,00 (meia), na bilheteria 
do teatro, e por R$ 18,00 nos 
postos de venda Sinparc e no 
site www.sinparc.com.br.
Onde: Teatro Francisco Nunes 
(avenida Afonso Pena, s/n, 
Parque Municipal)

Comédia – Em cartaz há 
18 anos,  a peça mineira 
“Como sobreviver em 
festas e recepções com 
buffet escasso”, estrelada 
por Carlos Nunes, 
abre a Campanha de 
Popularização do Teatro 
e da Dança de 2019.
Quando: dias 11 e 12 
de janeiro (21h) e 13 de 
janeiro (20h)
Quanto: nos postos 
Sinparc (Mercado das 
Flores, Shoppings 

Cidade, Pátio Savassi, Estação 
e Itaú Power), R$ 18 (preço 
único), e na bilheteria do teatro, 
R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Onde: Teatro do Centro 
Cultural Minas Tênis Clube 
(rua da Bahia, 2.244, Lourdes)

Artes plásticas

Paisagens que aprendi de 
cor – Exposição comemorativa 
de 100 anos do pintor Inimá 
de Paula conta com dez telas 
que trazem um panorama de 
diferentes momentos do pintor. 
A curadoria é de Júlio Martins 
Para dialogar com estes 
quadros, foram convidados dez 
artistas contemporâneos cujos 
trabalhos também partilham o 
olhar sobre estes elementos.
Quando: até 19 de abril de 2019
Quanto: entrada gratuita 

Onde: Museu Inimá de Paula 
(rua da Bahia, 1.201 – Centro).

“Pintura Nua” - O artista 
plástico Fernando Pacheco 
inicia as comemorações de seus 
50 anos de atividades com a 
exposição “Fernando Pacheco 
- Pintura Nua”, que reúne 
inédito conjunto de 40 obras, 
em formatos médios e grandes, 
que abrangem diversas facetas 
estéticas e conceituais do rico e 
criativo universo do artista.
Quando: até 25 de janeiro de 
2019 (de segunda a sexta-feira, 
10h às 18h; e sábado, 10h às 
14h)
Quanto: entrada gratuita
Onde: P.S. Galeria (rua 
Antônio de Albuquerque, 911, 
Funcionários)

Fotografi a

“Sacras” - O Mural Templuz, 
um trabalho bastante 
provocativo do fotógrafo 
Gui Guimaraens. Batizada 
de “Sacras”, a imagem faz 
uma releitura de obras 
renascentistas com um toque 
de comportamento moderno.
Quando: até 3 de fevereiro de 
2019
Quanto: gratuito
Onde: Templuz Iluminação 
(avenida Senhora do Carmo, 
45, conjunto 808/809, Sion)

Música

Blues – A 6ª edição do 
“Projeto Blues Verão” terá 
como grande atração na 
abertura o guitarrista, cantor 
e compositor paulistano 
Giba Byblos, com repertório 
de blues, soul, R&B e funk, 
além de exposições de arte, 
quitutes diferenciados, 
cervejas artesanais e sorteios 
de quadros.
Quando: dia 12 de janeiro 
(20h)
Quanto: R$ 20,00
Onde: Barracão de 
Antiguidades e Arte (rua 
Canela de Ema, 20, Casa 
Branca, Brumadinho)

Heavy metal – Ex-vocalista 
do Iron Maiden, Blaze Bayley 
está lançando o seu décimo 
álbum, “The Redemption 
of William Black”, e chega 
a Belo Horizonte para o 
primeiro show de sua turnê 
pela América Latina. A 
banda de metal britânica 
Absolva, composta por: 
Chris Appleton (guitarra e 
backing vocal), Martin Mcnee 
(bateria), Karl Schramm 
(baixo e backing vocal). 
acompanha Blaze Bavley em 
suas turnês mundiais.
Quando: 10 de janeiro 
(22h30)

Quanto: vendas 
promocionais a partir de R$ 
30,00 no site www.sympla.com.
br
Onde: Underground Black 
Pub (avenida Itaú, 540, Dom 
Cabral)

Cinema

Musicais – A mostra 
“Musicais de Ouro”  reúne 39 
longas do gênero. Os fi lmes 
selecionados abrangem desde 
a era de ouro das produções 
de Hollywood até sucessos 
dos anos 2000, passando por 
produções estrangeiras e 
animações, como “A Noviça 
Rebelde” (1965), “Amor, 
Sublime Amor” (1961).”O 
Guarda-chuva do Amor” 
(1964), “Duas Garotas 
Românticas” (1967)  e “O Rei 
Leão” (1994)
Quando: 11 de janeiro a 11 de 
fevereiro
Quanto: entrada gratuita
Onde: Cine Humberto 
Mauro do Palácio das Artes 
(avenida Afonso Pena, 1.537. 
Centro.

www.facebook.com/DiariodoComercio

www.twitter.com/diario_comercio

dcmais@diariodocomercio.com.br

Telefone:  (31) 3469-2067

www.facebook.com/DiariodoComercio

dcmais@diariodocomercio.com.br

www.twitter.com/diario_comercio

Telefone:  (31) 3469-2067
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Brasília - Meninas adoles-
centes são duas vezes mais 
propensas que os meninos 
a apresentar sintomas de 
depressão em conexão ao uso 
das redes sociais, segundo 
estudo do University College 
London (UCL) divulgado em 
Londres. Ativistas pediram 
ao governo britânico que 
reconheça o risco de pági-
nas como Facebook, Twit-
ter e Instagram para a saúde 
mental dos jovens.

Uma em cada quatro me-
ninas analisadas apresentou 
sinais clinicamente relevantes 
de depressão, enquanto o 
mesmo ocorreu com apenas 
11% dos garotos, segundo 
o estudo. Os pesquisado-
res constaram que a taxa 
de depressão mais elevada 
é devido ao assédio online, 
ao sono precário e a baixa 
autoestima, acentuada pelo 
tempo nas mídias sociais.

O estudo analisou dados 
de quase 11 mil jovens no 
Reino Unido. Os pesquisado-
res descobriram que garotas 
de 14 anos representam o 
agrupamento de usuários 
mais incisivos das mídias 
sociais – dois quintos delas as 
usam por mais de três horas 
diárias, em comparação com 
um quinto dos garotos.

Cerca de três quartos das 
garotas de 14 anos que so-
frem de depressão também 
têm baixa autoestima, estão 
insatisfeitas com sua aparên-

cia e dormem sete horas ou 
menos por noite.

“Aparentemente, as me-
ninas enfrentam mais obs-
táculos com esses aspectos 
de suas vidas do que os 
meninos, em alguns casos 
consideravelmente”, disse 
a professora do Instituto de 
Epidemiologia e Cuidados da 
Saúde do University College 
London, Yvonne Kelly, que 
liderou a equipe responsável 
pela pesquisa.

Uso intenso - O estudo 
também mostrou que 12% 
dos usuários considerados 
moderados e 38% dos que 
fazem uso intenso de mídias 
sociais (mais de cinco horas 
por dia) mostraram sinais de 
depressão mais grave.

Quando os pesquisado-
res analisaram os processos 
subjacentes que poderiam 
estar ligados ao uso de mí-
dias sociais e depressão, eles 
descobriram que 40% das 
meninas e 25% dos meninos 
tinham experiência de assédio 
on-line ou cyberbullying.

Os resultados renovaram 
as preocupações com as evi-
dências de que muito mais 
meninas e mulheres jovens 
apresentam uma série de 
problemas de saúde mental 
em comparação com meninos 
e homens jovens, e sobre os 
danos que os baixos índices 
de autoestima podem causar, 
incluindo autofl agelação e 

pensamentos suicidas.
Os pesquisadores pedem 

aos pais e responsáveis po-
líticos que deem a devida 
importância aos resultados 
do estudo. “Essas descobertas 
são altamente relevantes para 
a política atual de desenvol-
vimento em diretrizes para o 
uso seguro das mídias sociais. 
A indústria tem que regular 
de forma mais rigorosa as ho-
ras de uso das mídias sociais 
para os jovens”, diz Kelly.

A ministra adjunta para 
Saúde Mental e Cuidados 
Sociais, Barbara Keeley, afi r-
mou que “esse novo relatório 
aumenta as evidências que 
mostram o efeito tóxico que 

o uso excessivo das mídias 
sociais tem na saúde mental 
de mulheres jovens e meninas 
e que as empresas devem 
assumir a responsabilidade 
pelo que ocorre em suas pla-
taformas”.

Tom Madders, diretor de 
campanhas da instituição 
beneficente YoungMinds, 
diz que, embora sejam uma 
parte da vida cotidiana da 
maioria dos jovens e tragam 
benefícios, as redes sociais 
proporcionam uma “pressão 
maior” porque estão sempre 
disponíveis e fazem com que 
os jovens comparem “as vidas 
perfeitas de outros” com a 
sua própria. (ABr)

Ação comunitária
Belo Horizonte recebe, até o próximo dia 13, a se-

gunda edição do Festival Internacional Comunitário 
(FIC), na sede do Grupo Iúna de Capoeira Angola 
(rua Doutor Brochado, 1.500). e no Centro Cultural 
do Alto Vera Cruz, no bairro Alto Vera Cruz. Toda 
a programação é gratuita. O FIC se apresenta como 
uma plataforma internacional de diálogo para 
pessoas interessadas em compartilhar e adquirir 
ferramentas que fortaleçam a ação comunitária. A 
segunda edição é um convite para os participantes 
refl etirem sobre a convivência em liberdade.

Ofi cinas para crianças
Neste período de férias, o Memorial Minas Gerais Vale traz uma pro-

gramação direcionada ao público infantil, com destaque para as ofi cinas, 
que serão oferecidas entre os próximos dias 15 e 31. As aulas prometem 
diversão: bateria para garotas, shantala, fuxico, esculturas em biscuit, 
adesivos e até memes. Além das ofi cinas, o Memorial incrementou 
ainda mais as suas opções de visitação das atrações permanentes, para 
provocar mais aprendizado, descoberta, encantamento e aproximação 
com as exposições. Teatro e show musical também serão atrações. Toda 
a programação é gratuita, e as inscrições para as ofi cinas, que têm vagas 
limitadas, devem ser feitas pelo telefone: (31) 3343-7317. O Memorial 
Vale fi ca na Praça da Liberdade, 640, esquina com rua Gonçalves Dias.

ALISSON J. SILVA
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