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Ministério das 
Cidades

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, 
às horas, na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
– CBTU, na Praça Procópio Ferreira, 86, 5º andar, Rio de 
Janeiro/RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária 
os acionistas da Empresa, titulares das ações 
correspondentes à maioria do Capital Social com direito a 
voto, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, 
tendo sido a União representada pela Drª MARIA TERESA 
PEREIRA LIMA, Procuradora da Fazenda Nacional, 
conforme delegação de competência pela Portaria 613 

da União de 20 de agosto de 2012. Presente, também, o 
Doutor ELIAS JACÓ DOS SANTOS, representante do 

Doutor FRANCISCO COLOMBO, Diretor-Presidente da 
Sociedade, assumiu a direção dos trabalhos, tendo sido 
designado, na forma do artigo onze do Estatuto Social, para 
secretariar os trabalhos, o Advogado FERNANDO DURÃO 
SCHLEDER. Assim, constituída a mesa, declarou o Senhor 
Presidente regularmente instalada a Assembleia. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 
procedesse à leitura do Edital de Convocação, publicado no 

09 de julho de 2013 e no Jornal do Commercio dos dias 10, 
11 e 12 de julho de 2013, neste teor: ”MINISTÉRIO DAS 
CIDADES. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS 
URBANOS – CBTU – CNPJ 42.357.483/0001-26. 
CONVOCAÇÃO. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
– CBTU convida seus Acionistas a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária no dia 15 de julho de 2013, 
às 14:30 horas, em sua sede social, localizada na Praça 

1) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária de 11 
de abril de 2013 e consequente alteração estatutária; 2) 
Alterar o art. 5º do Estatuto Social; 3) Eleger membros do 
Conselho de Administração; 4) Eleger membros do Conselho 
Fiscal. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2013. FRANCISCO 
COLOMBO - Diretor-Presidente.” Dando prosseguimento aos 
trabalhos, conforme item 1 da Ordem do Dia, o representante 
da União votou pela homologação do aumento do capital 
social no valor de R$130.377.556,79 (cento e trinta milhões, 
trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis 
reais e setenta e nove centavos), com a emissão de 
787.779.799.355 (setecentas e oitenta e sete bilhões, 
setecentas e setenta e nove milhões, setecentas e noventa e 
nove mil, trezentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. O capital será de 
R$5.196.507.583,71 (cinco bilhões, cento e noventa e seis 
milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e oitenta e três 
reais e setenta e um centavos), representado por 
12.223.080.569.286 (doze trilhões, duzentos e vinte e três 
bilhões, oitenta milhões, quinhentas e sessenta e nove mil e 
duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias sem valor 
nominal, conforme deliberado na Assembleia Geral que se 
realizou em 11 de abril de 2013, relativos aos investimentos 
da União na CBTU, registrados no Balanço Patrimonial 
levantado em 31 de dezembro de 2011. Passando ao item 2 
da Ordem do Dia, o representante da União votou pela 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que terá a seguinte 
redação: “Art. 5º  - O Capital Social é de R$5.196.507.583,71 
(cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, quinhentos e 
sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e um 
centavos) representado por representado por 
12.223.080.569.286 (doze trilhões, duzentos e vinte e três 
bilhões, oitenta milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e 
duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias sem valor 
nominal. Passando ao item 3 da Ordem do Dia, o 
representante da União votou pela eleição dos membros do 
Conselho de Administração adiante indicados: 1) 
ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, brasileiro, casado, 
advogado e economista, residente e domiciliado na SQN 
212, Bloco F, aptº 307, Brasília, Distrito Federal, portador da 
Carteira de Identidade nº 1.495.025, expedida pela Secretaria 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob 
nº 635.707.771-20, na qualidade de representante do 
Ministério das Cidades, nomeado pelo Conselho de 
Administração na 300ª Reunião Ordinária do Colegiado, 
realizada 19 de abril de 2012, nos termos do Art. 150 de Lei 
6.404/1976, para substituir e completar prazo de gestão de 

MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE, que se encerrará 
na Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2014; 
MARCIA OLIVEIRA GOMES, brasileira, solteira, jornalista, 
residente e domiciliada na CCSW3, Lote 1, Bloco B, aptº 504, 
Sudoeste, Brasília, Distrito Federal, portadora da Carteira de 
Identidade nº 1.137.200, expedida pela Secretaria de 

de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 
214.173.851-20, na qualidade de representante do Ministério 
das Cidades, nomeada pelo Conselho de Administração na 
301ª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada 29 de abril 
de 2012, nos termos do Art. 150 de Lei 6.404/1976, para 
substituir e completar prazo de gestão de CASSIO RAMOS 
PEIXOTO, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária 
quês e realizará em 2014; 3) JOAQUIM ALFREDO DA 
CRUZ FILHO, brasileiro, casado, administrador, residente e 
domiciliado na SQN 314, Bloco C, aptº 311, Brasília, Distrito 
Federal, portador da Carteira de Identidade nº 2.599.557, 

Federal e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob nº 601.857.404-72, na qualidade 
de representante do Ministério das Cidades, nomeado pelo 
Conselho de Administração na 301ª Reunião Ordinária do 
Colegiado, realizada 29 de abril de 2012, nos termos do Art. 
150 de Lei 6.404/1976, para substituir e completar prazo de 
gestão de ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ, que se encerrará 
na Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2014; 
Passando ao item 4 da Ordem do Dia, o representante da 
União votou pela eleição dos membros do Conselho Fiscal 
adiante indicados:  1) Membros titulares: a) MARCIO 
OLIVEIRA CAVALCANTE, brasileiro, casado, servidor 

05, aptº 502, Guará II, Brasília – DF, portador da Carteira de 
Identidade nº 1008726, expedida pela Secretaria de 

nº 524.218.211-34, na condição de representante do 
Ministério das Cidades, com mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária de 2014, para substituir e completar prazo de 
mandato de FABIO ALMEIDA MONTEIRO; b) PAULO 
ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na SQN 212, Bloco F, aptº 
307, Asa Norte, Brasília – DF, portador da Carteira de 
Identidade nº 2256672, emitida pela Secretaria de Segurança 

na condição de representante do Ministério das Cidades, 
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, 
para substituir e completar prazo de mandato de MARCIA 
OLIVEIRA GOMES; 2) Membros suplentes: a) JOSÉ 
JORGE DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, casado, 

Bloco A, aptº 304, Asa Norte – Brasília – DF, portador da 
Carteira de Identidade nº 565503, emitida pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Distrito Federal e inscrito no 
CPF sob nº 221.245.191-15, na condição de representante 
do Ministério das Cidades, com mandato até a Assembleia 
Geral Ordinária de 2014, para substituir e completar prazo de 
mandato de CAIO ALEXANDRE WOLFF; b) PEDRO 
GREGÓRIO FERREIRA MANÇO, brasileiro, solteiro, 

Chácara 70, Lote 01B, Colônia Agrícola Samambaia, 
Taquatinga Norte, Brasília – DF, portador da Carteira de 
Identidade nº 795460, expedida pela Secretaria de Segurança 

310.249.201-00, na condição de representante do Ministério 
das Cidades, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária 
de 2014, para substituir e completar prazo de mandato de 
ELIBIO ESTRELA. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 
suspensa para a lavratura da presente Ata. Reaberta a 
sessão, a Ata foi lida e aprovada por todos os presentes. 
FERNANDO DURÃO SCHLEDER – Secretário.

FRANCISCO COLOMBO
Diretor-Presidente

MARIA TERESA PEREIRA LIMA
Pela União

Pelo Conselho Fiscal
ELIAS JACÓ DOS SANTOS

FERNANDO DURÃO SCHLEDER
Secretário
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A
principal data do co-
mércio nos Estados
Unidos, a Black Friday,
vai começar novamen-

te mais cedo este ano e com
forte guerra de preços entre
as grandes redes de varejo, na
tentativa de fazer o norte-
americano, que vem mos-
trando receio em consumir,
gastar mais.

A Black Friday começa tra-
dicionalmente na manhã da
sexta-feira depois do dia de
Ação de Graças. Mas grandes
redes de varejo, como Macy's,
Best Buy e Walmart, vão abrir
as portas já na tarde de quinta-
feira, 28, feriado nos EUA, com
os preços e promoções carac-
terísticos da data. Esse movi-
mento começou a ganhar for-
ça no ano passado e esse ano
teve a adesão de praticamente
todas as grandes redes. No
mundo virtual, a Amazon co-
meçou uma série de promo-
ções no seu site desde o último
domingo.

As projeções de especialis-
tas em varejo apontam para
um crescimento mais modes-
to nas vendas na Black Friday
este ano. A consultoria Sho-
pperTrak, especializada em
rastrear o fluxo de comércio
em 60 mil lojas, projeta expan-
são de 2,4% nas vendas nos

quatro dias do feriado que co-
meça nesta quinta-feira. A ta-
xa de crescimento é a menor
desde 2009. Já a Federação Na-
cional de Varejo (NRF, na sigla
em inglês) estima que 140 mi-
lhões de pessoas vão às com-
pras nos quatro dias do feria-
do, uma queda de 5% em rela-
ção a 2012.

O presidente da NRF, Mat-
thew Shay, avalia em um co-
municado à imprensa que o
orçamento dos norte-ameri-
canos para presentes e con-
sumo supérfluo está mais
apertado. Ele prevê um con-
sumidor mais conservador,
na medida em que as famí-
lias esperam por uma recu-
peração da economia nos
próximos meses. Pesquisa da
NRF mostra que 79,5% dos
consumidores planejam gas-
tar menos este ano, com 51%
citando preocupação com
atividade econômica como
principal motivo para a cau-

tela. "As famílias estão ques-
tionando a estabilidade da
economia,  o  governo e as
próprias finanças", disse ele.
Por isso, se prevê forte guerra
de preços.

Na semana passada, a Best
Buy anunciou que pode ocor-
rer "erosão" nas suas margens,
por conta da pressão em ter
preços mais competitivos para
atrair consumidores. No dia
do anúncio, suas ações caíram
11%. Já o banco Morgan Stan-
ley espera o maior volume de
promoções e briga de preços
entre grandes varejistas desde
a crise financeira em 2008.

Brasileiros

Enquanto os norte-ameri-
canos mostram certo receio
em consumir, grandes redes
como a Macy's apostam no
poder de gastos de estrangei-
ros, sobretudo brasileiros e
chineses. Considerando ape-

nas Nova York, os brasileiros
são os terceiros em número de
visitantes na cidade, atrás do
Reino Unido e do Canadá. Mas
quando o ranking é por volu-
me de gastos, o Brasil lidera o
levantamento, de acordo com
a NYC & Company, organiza-
ção de turismo local. No ano
passado, os visitantes brasilei-
ros gastaram o recorde de US$
1,9 bilhão.

Outra tendência apontada
pelos especialistas em varejo é
o aumento das vendas pela in-
ternet na Black Friday, com os
consumidores tentando evitar
as filas nas lojas físicas. A pes-
quisa da NRF mostra que 51%
dos entrevistados planejam
fazer a compra online. Os pro-
dutos mais procurados são ta-
blets, videogames e celulares
inteligentes.

Entre as promoções da Bla-
ck Friday já divulgadas, o Wal-
mart, a maior rede varejista
do país, anunciou uma TV de
tela plana de 32 polegadas
por US$ 98 e um iPad mini a
US$ 299, que vem com um va-
le-presente de US$ 100 para
gastar em produtos da rede. A
Best Buy anunciou um laptop
Toshiba por US$ 299 e CDs a
US$ 3. Só a Black Friday chega
a responder por cerca de 10%
do faturamento anual de al-
gumas grandes redes, por isso
a importância da data para as
varejistas.

Black Friday começa
cedo e com concorrência
Principal data do comércio nos Estados Unidos é marcada por forte guerra de preços
entre grandes redes de lojas, na intenção de fazer o norte-americano consumir mais

VAREJO

As famílias estão questionando a
estabilidade da economia, o governo e
as próprias finanças."

Matthew Shay
Presidente da NRF

BALANÇA

DA AGÊNCIA REUTERS

A balança comercial brasi-
leira voltou a registrar déficit
na quarta semana de novem-
bro, de US$ 1,35 bilhão, por
conta da queda de quase 25%
nas exportações, enquanto as
importações subiram 18,1%,
informou ontem o Ministério
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior.

De 18 e 24 deste mês, as ex-
portações somaram US$
4,151 bilhões e as importa-
ções, US$ 5,501 bilhões. Na
semana de 11 a 17, a balança
tinha registrado superávit de
US$ 808 milhões.

A queda de 24,8% nas ex-
portações sobre as três pri-
meiras semanas do mês se de-
ve ao recuo de 32,3% dos em-
barques de produtos básicos,
como carne de frango e bovi-
na, milho em grão; à queda de
23,6% das vendas de semima-
nufaturados e de 16,5% dos
manufaturados.

Importações

Já a alta das importações,
na mesma comparação, refle-
tiu o aumento das compras
de combustíveis e lubrifican-
tes, equipamentos mecâni-
cos, aparelhos eletroeletrôni-
cos e automóveis, entre ou-
tros.Com esse resultado, o
saldo da balança comercial
em novembro está positivo
em US$ 374 milhões, com ex-
portações somando US$
15,192 bilhões e as importa-
ções, US$ 14,818 bilhões.

No acumulado do ano até a
quarta semana de novembro,
as exportações somam US$
215,663 bilhões e as importa-
ções, US$ 217,118 bilhões. O
saldo comercial está negativo
em US$ 1,455 bilhão no ano.

O desempenho ruim da ba-
lança comercial este ano – de-
corrente do elevado déficit na
conta petróleo e o baixo cres-
cimento das exportações – é
um dos principais fatores de
deterioração das transações
correntes brasileiras.

Déficit soma
US$1,35 bilhão 
na 4a semana 

Ainda não dá para bancar que o acordo provisório,
com validade de seis meses — assinado em Genebra en-
tre Irã e EUA, China, Inglaterra, Rússia e França, as po-
tências com assento permanente no Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas, mais a Alemanha, partes do
chamado P5+1 — foi histórico, como saudou a imprensa
internacional. O radicalismo religioso e o petróleo nun-
ca se combinaram numa receita pacífica.

Mas assim também se dizia do comunismo e do capi-
talismo até que o então presidente Richard Nixon foi à
China em 1972 reatar relações diplomáticas, iniciando
um processo genuinamente histórico, além de revolu-
cionário, cujos desdobramentos ainda estão em curso.

Coube a um presidente enfraquecido no segundo
mandato, assim como Barack Obama agora, a façanha
de mudar a geopolítica global, dando início a eventos
que levaram ao fim da guerra do Vietnã, à abertura da
China ao investimento estrangeiro, à queda do Muro de
Berlim e à dissolução da União Soviética, dividida em 15
países independentes.

O tempo dirá se a teocracia iraniana negocia de boa-
fé desistir de seu programa nuclear com objetivo militar
e de ameaçar a existência de Israel. Mal se passaram três
meses entre o governo do presidente Mahmud Ahmadi-
nejad, que fizera da construção da bomba nuclear, além
da negação do Holocausto e de Israel, a sua base ideoló-
gica, e o de Hassan Rouhani, um clérigo moderado, em-
possado no início de agosto.

Rouhani chegou com discurso conciliador. Mas entre
as duas faces da república iraniana impera o líder supre-
mo, aiatolá Ali Khamenei, árbitro político e última ins-
tância para tudo o que for substantivo à vida do país.
Nada na política do Irã é transparente e linear.

Certo é que as sanções econômicas lideradas pelos
EUA arruinaram a economia iraniana, rica em petróleo,
com a maior reserva da região e uma das maiores do
mundo. Especialmente mortal foi o bloqueio das transa-
ções bancárias, impedindo ao país direcionar a pouca
receita obtida com a venda de petróleo à China e à Índia
para movimentar sua sucateada indústria e satisfazer as
demandas básicas da população — cada vez mais con-
trariada, e ocidentalizada, sobretudo, em Teerã.

Tateando as intenções
Esse é o contexto de um acordo em que as partes ta-

teiam a intenção umas das outras, daí sua provisorieda-
de. A solidez do pragmatismo de Rouhani sobre o radi-
calismo considerado atávico à vertente xiita do Islã é o
que está em causa. Se superada a desconfiança, espe-
ram-se grandes transformações não apenas econômi-
cas, mas estratégicas.

O Oriente Médio e sua parte asiática, com o Iraque se
recuperando a trancos e barrancos da invasão dos EUA,
seguida de instabilidade permanente, a guerra sem fim
no Afeganistão, Al-Qaeda infiltrada no Paquistão, que
mantém relações hostis com a vizinha Índia, contra a
qual a China trava há anos escaramuças de fronteira, é,
conforme o jargão (surrado, mas apropriado), um barril
de pólvora. Neutralizar esse estopim projeta mudanças
que transcendem a simbologia da paz.

Há alternativa melhor?
As razões econômicas do acordo provisório, que pre-

vê o desbloqueio de até US$ 7 bilhões em seis meses dos
estimados US$ 50 bilhões de dinheiro iraniano congela-
do no exterior, são como um prêmio de boa vontade pa-
ra a continuidade das negociações. O governo do Irã
quer manter o seu programa nuclear, mas aceita parar o
enriquecimento de urânio em grau suficiente para cons-
truir um artefato militar.

O que o Irã pede está disponível aos signatários do
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o
que obriga o país à inspeção da Agência Internacional
de Energia Atômica de forma ampla. Além de se ver
como potência regional, o governo iraniano quer um
acordo sem a acepção de derrota. É o que provoca des-
confianças tanto de Israel e das teocracias sunitas, ri-
vais do Irã, apoiadas pelos EUA, a Arábia Saudita, em
particular. Boa questão, considerando-se outra pro-
posta pelo colunista da Bloomberg, Albert Hunt: “Há
alternativa melhor?”

Consequências vapt-vupt
A mudança mais imediata da détente entre Irã e EUA

é a reabertura, embora parcial e sujeita a um acordo de
paz definitivo, da produção do óleo iraniano, permitin-
do algo inédito na região: a integração à logística expor-
tadora do Iraque, também em reconstrução.

A queda do prêmio de risco geopolítico dos preços do
petróleo, que já acontece de forma tímida, tenderia a se
ampliar, sobretudo pela necessidade de Irã e Iraque re-
construírem suas economias. Isso pode frustrar a ten-
dência de alta progressiva do petróleo, desafiando a
equação de viabilidade de exploração do óleo de xisto
nos EUA e do pré-sal no Brasil, ambos de alto custo. O
preço de resistência está estimado ao redor de US$ 70 a
80 o barril. Com a abertura da China também foi assim:
vapt-vupt, os chineses chegaram e aconteceram.

O buraco negro fiscal
A última reprogramação bimestral do Orçamento fe-

deral consolidou a percepção de que as contas públicas
são o obstáculo para a retomada do crescimento acele-
rado da economia. Não bem elas, que informam só so-
bre a situação fiscal do governo, mas as políticas toma-
das entre o Executivo e o Congresso. De forma discreta,
segundo o economista Fernando Montero, foi divulgado
que o gasto de 2013 será de R$ 16,3 bilhões acima do
previsto. E como serão financiados?

Com a caneta que assinou os três refinanciamentos
de dívidas com o Fisco que ninguém esperava, os tais
Refis, que podem render R$ 16,4 bilhões neste ano, mais
a reestimativa de outras receitas no valor de R$ 4 bilhões
(salário-educação, entre elas). A dança de rubricas orça-
mentárias embala a liberação dos gastos revisados. O
governo, diz Montero, atribui a dificuldade fiscal à frus-
tração de receitas, não ao aumento dos gastos. Ok. Só
que a reprogramação orçamentária prevê expansão de
16% da receita liquida no ano, 9,1% reais.

Bomba desarmada

Brasil S/A
por Antônio Machado
machado@cidadebiz.com.br
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  26 nov.  2013, Primeiro Caderno, p. A4. 




