
Programas que redistribui 
renda são positivos para 
o crescimento, diz FMI

DESIGUALDADE

A desigualdade de renda é
um freio ao crescimento eco-
nômico e, embora soluções
como aumentos de impostos e
transferências de renda pos-
sam ser o remédio errado, "a
redistribuição parece em ge-
ral benigna, em termos de seu
impacto no crescimento; ape-
nas em casos extremos há al-
guma evidência de que ela po-
de ter efeitos negativos dire-
tos no crescimento". Essa é
uma das conclusões de um es-
tudo de economistas do FMI.

O relatório "Redistribui-
ção, desigualdade e cresci-
mento", dos economistas Jo-
nathan Ostry, Andrew Berg e
Charalambos Tsangarides, fo-
caliza os vínculos entre desi-
gualdade crescente e a fragili-
dade do crescimento econô-
mico. "As narrativas incluem o

relacionamento entre desi-
gualdade, alavancagem e o ci-
clo financeiro, que semeou as
sementes da crise, e o papel
de fatores político-econômi-
cos (especialmente a influên-
cia dos ricos) em permitir que
excessos financeiros cresces-
sem antes da crise", diz o do-
cumento.

Segundo os economistas
do FMI, "nosso trabalho se ba-
seia no consenso preliminar
na literatura de que a desi-
gualdade pode minar os pro-
gressos em saúde e educação,
causar instabilidade política e
econômica que resulta em re-
dução dos investimentos e mi-
nar o consenso social requeri-
do para ajustes diante de cho-
ques, e, portanto, tende a re-
duzir o ritmo e a durabilidade
do crescimento".
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BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.700.557/0001-84 - NIRE 33.3.002.7715-3

Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da BROOKFIELD INCORPORA-
ÇÕES S.A. (“ ” ou “Companhia

forma prevista no artigo 124, § 2º, da Lei nº 6.404/1976, na sede da Companhia, 

-

-

mercado (“OPA -

Novo Mercado”). A empresa es-

Item 
2: -

com seus termos e condições. Documentos: 

-

Instruções Gerais: a) -

-

-

-
tando os votos em branco. b) Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, para 

-

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de 09:00h às 12:00h e 

extrato emitido com data a partir do dia 11 de março de 2014, contendo a respec-

fevereiro de 2014.
Luiz Ildefonso Simões Lopes

MEDITERRÂNEO CONSULTORIA LTDA
CNPJ 01.377.083/0001-03

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS
Aos 10 de Janeiro de 2014, às 10:00 horas, na Rua Santo Amaro nº 286 – Glória – Rio 
de Janeiro/RJ, sede da MEDITERRÂNEO CONSULTORIA LTDA, sociedade limi-
tada, nos termos da Lei 10.406/2002, com contrato social registrado no RCPJ sob o nº 
151164, e CNPJ 01.377.083/0001-03; os sócios representando a totalidade do capital 
social; compareceram e declararam cientes do local, data, hora e ordem do dia, dispen-
sando as formalidades da convocação; escolheu-se para presidir os trabalhos PEDRO 
DANIEL STROZENBERG, ora Sócio-diretor, e a mim, LETÍCIA STROZENBERG para 
secretariar, ora Sócia, membros da mesa diretora. Iniciados os trabalhos, os sócios de-
liberaram sobre a redução do valor do capital social de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); posto a ordem do dia em discussão e votação, 
aprovaram sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer ou-
tra manifestação, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada, e assinada pelo Presidente 
e por mim, Secretária, para apresentação e arquivamento no RCPJ. PEDRO STRO-
ZENBERG – Presidente; LETÍCIA STROZENBERG – Secretária.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO ITARARÉ LTDA.
CNPJ Nº 29.460.649/0001-77 NIRE/JUCERJA Nº 33.4.0000541-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Itararé 
Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os  associados, que nesta data são em número de 567, em condições de 
votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na sua 
sede social, na rua André Rocha, 2299, Taquara, CEP. 22710-561, Rio de 
Janeiro, RJ, no dia 25/03/2014, às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados, em primeira convocação; às 15:00 horas, com a 
presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou 
às 16:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira 
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a 
ordem do dia: 1- Prestação de contas do exercício de 2013; 2- Rateio das 
perdas ; 3- Eleição dos componentes para a Diretoria ; 4- Fixação do valor 

dos membros do Conselho Fiscal, e 5- Outros Assuntos de Interesse Social.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2014.

Osni Gonçalves da Motta Filho - Diretor Presidente.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES FRESCAS DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SINDICARNES-RIO

CNPJ 34.033.209/0001-73
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados todos os associados do Sindicato do Comércio Varejista 
de Carnes Frescas do Município do Rio de Janeiro - SINDICARNES-
RIO, quites com suas obrigações estatutárias, a reunir-se em Assembleia 
Geral Extraordinária, às 9:00h e às 9:30h do dia 10 de março de 2014, em 
primeira convocação, e 30 minutos após, em segunda convocação, na sede 

valor da contribuição confederativa para o exercício 2014, seus prazos para 
recolhimento e autorização para a Fecomércio-RJ realizar a cobrança. Rio 
de Janeiro, 26 de fevereiro de 2014. Orlando Santos Dinis - Presidente.

EXTRAVIO
Comunico extravio dos Livros
Registro de Ações Nominativas nº1
e Livro de Registro de
Transferência de Ações
Nominativas nº 1 da sociedade
Transportes Paranapuan S.A.
CNPJ Nº 33.197.187/0001-14 - NIRE
33.3.0015380-2

DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO S/A
CNPJ 33.279.993/0001-31

Edital de Convocação: Edital de Convocação: Ficam convocados os Srs. 
Acionistas da Distribuidora de Comestíveis Disco S/A, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede, na Av. Luiz 
Carlos Prestes, 410 – sl 224 às 14:00hs, dia 10/03/2014, em 01ª convocação, 
e às 14:30hs, em 2ª convocação, com qualquer número de acionistas, para 
que deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Eleição da Diretoria e 
b) Assuntos de interesse geral da sociedade. RJ, 14/02/2014. Ass: Francisco 
Antonio Domingues Amaral – Diretor Presidente.

SEVEN SEVEN SEVEN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.838.516/0001-40 - NIRE 33.3.0030453-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária: Ficam os 
Senhores Acionistas da Seven Seven Seven Participações S.A. (“Companhia”) 
convocados, na forma do seu Estatuto Social, para se reunirem em sede de 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de março de 2014, 
às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Visconde 
de Rio Branco, nº 243, loja 01 (parte), CEP 24020-004, na Cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre (i) a mudança da composição 
da Diretoria da Companhia; (ii) a ratificação dos adiantamentos para futuro 
aumento de capital; (iii) a alteração das matérias sujeitas à deliberação em 
Assembleia Geral da Companhia (Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia). 
Niterói, 27 de fevereiro de 2014. Sandro Vianna de Sá - Diretor Financeiro

A MEDIDA CERTA PARA SEUS ANÚNCIOS.

2223-8557 e  2223-8590

13. PARTES RELACIONADAS:

Contas Receita Dividendo
a Pagar (Despesas)      Receita

Icatu Seguros S.A. ................................ (2) (20) -
Seguradora Líder dos Consórcios
  do Seguro DPVAT ................................       466                 -               3
Saldo em 31/12/2013 ........................... 452 (20)  3

================================= ========================================================================== ===========================================
Saldo em 31/12/2012 ........................... 464 (15) 3

================================= ========================================================================== ===========================================

LEIA-SE

13. PARTES RELACIONADAS:

Contas Receita Dividendo
a Pagar (Despesas)      Receita

Icatu Seguros S.A. ................................ (2) (20) -
Seguradora Líder dos Consórcios
  do Seguro DPVAT ................................       466                 -               3
Saldo em 31/12/2013 ........................... 464 (20)  3

================================= ========================================================================== ===========================================
Saldo em 31/12/2012 ........................... 435 (15) 3

================================= ========================================================================== ===========================================

COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA

ERRATA.Na publicação das demonstrações financeiras da
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2013 e 2012, divulgadas em 27 de fevereiro
de 2014, no Jornal Diário Mercantil e no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro na nota explicativa nº 13, Partes Relacionadas, onde
se lê:

Setor automotivo 
antecipa a crise e começa 
a dar férias coletivas

ARGENTINA

O setor automobilístico da
Argentina vislumbra uma crise e
já começou a dar férias coletivas
aos operários. A Volkswagen
confirmou que vai paralisar sua
produção da unidade de Gene-
ral Pacheco, província de Bue-
nos Aires, por um período de
quatro dias, a partir de quarta-
feira. Segundo informou a com-
panhia à Agência Estado, trata-
se de uma "parada técnica", de
manutenção da fábrica que em-
prega 5.500 operários e produz
470 unidades por dia. Porém,
fonte do sindicato dos metalúr-
gicos afirma que, após a suspen-
são, o volume diário de produ-
ção vai baixar para 450 unida-
des, o que implica corte de um
dos três turnos de produção.

Entre os dias 17 e 21 de feve-
reiro, a Renault deu férias para
600 empregados da unidade de
Santa Isabel, também em Córdo-
ba. Fontes do setor informaram
que a Fiat passou alguns dias
deste mês com a produção pa-
ralisada por falta de autopeças.
No final de janeiro, houve sus-
pensão da produção nas unida-
des da Peugeot. O mesmo ocor-
reu com fábricas de autopeças
que, além de dar férias coletivas
aos empregados, realizaram de-
missões, como a Kromberg, que
dispensou 54 operários. A situa-
ção das fabricantes de autope-
ças em Córdoba levou a Central
Geral do Trabalho (CGT) regio-
nal a convocar um protesto pa-
ra o dia 7 de março.

A indústria automotiva local
está sendo afetada por menores
vendas ao Brasil e, especial-
mente, pela situação interna de
queda da demanda, em conse-
quência da alta dos custos e for-
te desvalorização da moeda na-

cional, ocorrida em janeiro. So-
mada a esse cenário, o governo
adotou elevado imposto para
os carros de luxo, que se reflete
também no valor dos demais
segmentos. Conforme os últi-
mos números da Associação de
Fábricas de Automotores (Ade-
fa) - equivalente à brasileira An-
favea -, a produção local recuou
17,9%, para 36.156 unidades, em
janeiro, na comparação com
igual mês de 2013. Foi o quarto
mês consecutivo de retrocesso
da indústria.

Na mesma base de compara-
ção, as exportações recuaram
19,1%, para 19.570 unidades. Em
janeiro, o mercado brasileiro
concentrou 90% das vendas ex-
ternas argentinas.

Segundo a Adefa, o País ab-
sorveu 17.618 veículos argenti-
nos, resultando em 4.500 unida-
des a menos que o volume veri-
ficado em igual período do ano
passado. Em menor proporção,
também houve queda nos em-
barques argentinos ao México,
que comprou apenas 32 unida-
des, em janeiro, bem longe das
540 importadas no mesmo mês
de 2013. No entanto, o problema
maior é mesmo com o mercado
interno, cujas vendas tinham
subido 16,1% em 2013. No pri-
meiro mês deste ano, recuaram
quase 20%. 

Em janeiro, por conta da des-
valorização de 23% do peso, as
concessionárias interrompe-
ram as vendas para dar tempo
de acomodação dos preços. Afi-
nal, 70% das peças e acessórios
dos automóveis fabricados no
país são importados, conforme
estimativa da Associação de
Concessionários da Argentina
(Acara).

Reservatórios do Sudeste
no menor nível desde 2001 

ENERGIA

O nível de armaze-
namento dos re-
servatórios das

Regiões Sudeste e Centro-
Oeste terminou está abaixo
de 35% pela primeira vez des-
de 2001, segundo dados di-
vulgados pelo Operador Na-
cional do Sistema Elétrico
(ONS). Há um ano, os reser-
vatórios das regiões opera-
vam com 45,2% da capacida-
de total, com trajetória de re-
cuperação. Atualmente, o
que se observa é justamente
o oposto, tanto que a perda
acumulada ao longo de feve-
reiro já é de 5,4 pontos per-
centuais. 

Diante desde cenário é
pouco provável que os reser-
vatórios encerrem o mês com
um nível de armazenamento

de 35,7%, como havia sido
previsto pelo operador no fim
da semana passada. A piora
nos reservatórios das Re-
giões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste não reflete apenas as
fracas chuvas deste começo
de ano, mas também a recu-
peração do consumo de ener-
gia com o aumento das tem-
peraturas nos últimos dias.

De acordo com o opera-
dor, o consumo médio on-
tem foi de 71,478 mil mega-
watts (MW) médios, com o
pico de 81,412 mil MW mé-
dios às 14h29. Há uma sema-
na, a demanda havia sido de
67,880 mil MW médios, com
pico de 77,13 mil  MW mé-
dios. A situação também é
dramática no Sul do País. Os
reservatórios das usinas da

região encerraram ontem
com um volume de água ar-
mazenado de 37,1%, o mais
baixo desde 1999.

Ao longo do mês, a perda
acumulada é de 20,5 pontos
percentuais. Esse cenário
mais crítico explica a decisão
do governo de autorizar a
operação em caráter emer-
gencial da térmica a gás natu-
ral Uruguaiana (RS) por dois
meses, a partir da primeira
semana de março. A usina irá
operar com gás natural lique-
feito (GNL).

No Nordeste, o volume ar-
mazenado nos reservatórios
é de 42,3%, estável em rela-
ção ao dia anterior. No acu-
mulado do mês, a perda veri-
ficada é de 0,3 ponto percen-
tual. A situação é relativa-

mente tranquila na região
porque o Norte tem enviado
um grande volume de energia
para atender a demanda dos
consumidores nordestinos,
aliviando a pressão sobre a
geração hidrelétrica. Ainda
assim, o nível de armazena-
mento na região é o mais bai-
xo desde 2001, ano do racio-
namento de energia.

A única região do País
com grande folga é o Norte,
cujos reservatórios encerra-
ram operam a um nível de
80,9%. No acumulado do mês,
o volume armazenado já su-
biu 20,1%, reflexo das fortes
chuvas que têm atingido a re-
gião. Por causa disso, o Norte
tem enviado grandes volu-
mes de energia para o resto
do País.

Seca deve provocar alta 
no preço de alimentos e 
acelerar IGP-M em março

INFLAÇÃO

A inflação medida pelo Ín-
dice Geral de Preços - Merca-
do (IGP-M), que passou de
0,48% em janeiro para 0,38%
em fevereiro, não deve sus-
tentar a trajetória de desace-
leração, principalmente por
causa da pressão exercida
pela seca deste início de ano
para os alimentos. Essa é a
avaliação do superintende
adjunto de inflação do Insti-
tuto de Economia (Ibre) da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Salomão Quadros.

"Essa questão do clima
vai pesar um pouco e pode
ser que leve a uma acelera-
ção do IGP no mês que vem"
afirmou, sem arriscar uma
estimativa. O economista
pondera, no entanto, que o
impacto no curto prazo apa-
recerá mais no atacado e me-
nos no varejo. Para o resulta-
do geral de março, segundo
ele, o efeito da seca tende a
ser "pequeno".

Em fevereiro, a falta de
chuvas já influenciou a varia-
ção do leite in natura medida
pelo Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA). Em janei-
ro, o produto havia registra-
do deflação de 6,84%, mas,
em fevereiro, diminuiu a de-
f lação para 0,9%. "Por en-
quanto esse é o único dado
que eu posso dizer que tem
relação direta com o clima
porque o pasto seco impacta
diretamente no preço do lei-
te", explicou.

O reflexo foi bem menor
no Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC). Em fevereiro,
o leite longa vida teve defla-
ção de 6,19%, ante queda de
6,51% registrada em janeiro.

"De certa forma, o IPC de
março poderá mostrar a ex-
tensão do problema da se-
ca", disse. "Mas não estou
vendo muita rapidez no re-
passe. Talvez fique um pouco
para abril."

Outro exemplo citado por
Quadros é o tomate, que no
IPA de fevereiro teve alta de
8%, após deflação de 14,34%
em janeiro. Já no IPC o movi-
mento foi menos intenso (de
-8,02% para -4,76%). Neste
caso, porém, a volatilidade
não é atribuída apenas ao cli-
ma. "Houve um ajuste de
mercado após a queda muito
forte de janeiro. Menos pes-
soas devem ter plantado (a
fruta), o que diminuiu a ofer-
ta", afirmou.

De qualquer forma, o eco-
nomista acredita que a forte
contribuição de baixa dos
alimentos, tanto para o IPA
como para o IPC, não deve se
manter nos próximos meses.
Mas o impacto desta mudan-
ça para a composição final
do IGP-M, de acordo com o
economista, será atenuado
por outros fatores, como o
fim do repasse dos reajustes
das matrículas escolares,
que deve "desaparecer" do
índice em março.

O item cursos formais,
que em janeiro subiu 6,12%,
reduziu a alta para 2,68% em
fevereiro, e no próximo mês
a variação deve ficar zerada.
"Também por isso a ameaça
trazida pela seca não tem um
potencial tão grande para
mexer no IGP-M. Um movi-
mento compensará, pelo me-
nos em parte, o outro", afir-
mou.


