
TERÇA-FEIRA
10 DE DEZEMBRO DE 2019

ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 14/11/2019
Data, Horário e Local: Em 14/11/2019, às 10h, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A (“Companhia”) 
localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, na Cidade de Uberlândia/MG, CEP 38408-188. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa: 
Presidente: o Sr. Marcelo Lucon, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratificação (i) do aumento 
do capital social da Companhia em R$ 65.000.000,00, mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela 
acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) (“Aumento de Capital”); e (ii) da alteração do caput do artigo 5ª do 
Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, 
após exame e discussão, a Assembleia Geral Extraodinária ratificou: Quanto ao Item (i): o Aumento de Capital, mediante a 
emissão de 65.000.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por 
ação de emissão do capital social, aumento este que foi totalmente subscrito e integralizado nesta data pela acionista ECS, à 
vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição (“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital 
social da Companhia passa dos atuais R$ 366.249.730,00, representado por 366.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal para R$ 431.249.730,00, representado por 431.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii): a 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social 
subscrito e integralizado é R$ 431.249.730,00, representado por 431.249.730 ações ordinárias nominativas sem valor nominal”. 
Os acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, 
bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. Encerramento e Lavratura da 
Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e 
achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 14/11/2019. Mesa: Nicolò Caffo e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. 
Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon). Certificamos que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Lucon - Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7595340 em 06/12/2019. Protocolo 195366077 - 29/11/2019. Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70  - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 21/11/2019
Data, Horário e Local: Em 21/11/2019, às 11h, na sede social da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A 
(“Companhia”) localizada em Uberlândia/MG. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, 
§4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme 
assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa: Presidente: Marcelo Lucon, Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 15.000.000,00, mediante a subscrição e integralização 
da totalidade das ações pela acionista Argovias Administração e Participações S.A. (“Argovias”) (“Aumento de Capital”); e (ii) 
da alteração do caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. Deliberações: Por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a AGE aprovou: (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão 
de 15.000.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de 
emissão do capital social, aumento este que será totalmente subscrito e integralizado em nesta data pela acionista Argovias, 
à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição (“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o 
capital social da Companhia passa dos atuais R$ 356.000.000,00, representado por 356.000.000 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal para R$ 371.000.000,00, representado por 371.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. (ii): a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º 
- O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 371.000.000,00, representado por 371.000.000 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal”. Os acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias para 
formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 
6.404. Encerramento: Nada mais. Uberlândia, 21/11/2019. Acionista: Argovias Administração e Participações S.A. (por 
Alberto Luiz Lodi e Luis Carlos Lima Salvador). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro nº 7586969 em 
02/12/2019. Protocolo 31300105890 - 28/11/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
- 18 DE DEZEMBRO DE 2019 - SEGUNDA CONVOCAÇÃO. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital 
Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade de 
Uberlandia/MG, no dia 18 de dezembro de 2019, em primeira chamada às 19h (dezenove horas) e segunda chamada às 
19h30 (dezenove horas e trinta minutos), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Orçamento para 2020; (ii) 
Fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria Clínica e jetons de presença 
dos conselheiros; (iii) Informações gerais. (a pedido do Diretor Presidente Dr. José Humberto B. Afonso) Atenciosamente, 
Uberlândia-MG, 10 de dezembro de 2019. Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 10/12/2019 A partir das: 09:15

Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO, UBERLANDIA-MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de 
perda do sinal dado.
A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita através de 
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer 
Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do 
leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, 
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º 
e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, 
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1EEBD - CONTRATO 8016100016375- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161 AG 
UBERLANDIA. 
EDILSON BARBOSA SILVA, BRASILEIRO(A), PROFESSOR, CPF 49835858691, CI M 3.234.958 
SSP.MG, CASADO(A) COM, SANDRA QUIRINO MACHADO SILVA, BRASILEIRO(A), COMERCIAN-
TE, CPF 98704079604, CI M 844352MG.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 201, MODULO I, 2º PAVIMENTO, CONDOMINIO 
RESIDENCIAL VILLA LOBOS, A AVENIDA MAESTRO VILLA LOBOS, Nº 615, LOTE A, QUADRA 
27-A, BAIRRO TUBALINA, SETOR COLONIA, EM UBERLANDIA, POSSUINDO SALA, BANHO 
SOCIAL, COZINHA, TRES QUARTOS, BANHO DE EMPREGADA E AREA DE SERTVICO, 
CONTENDO 64,44M2 DE AREA UTIL; 12,50M2 DE GARAGEM, DE Nº 03, DO MODULO I; 15,60M2 
DE AREA COMUM; 92,54M2 DE AREA TOTAL, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITO-
RIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

PATOS DE MINAS, 22/11/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 10/12/2019 A partir das: 09:15

Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO, UBERLANDIA - MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matícula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RC 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de Carta de Crédito, 
conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após 
análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, 
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º 
e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive condomínio correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o 
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação ou do 
contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1EF80 - CONTRATO 8016200020226- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0162 AG TUBAL 
VILELA. ANDERSON LUIZ DA SILVEIRA, BRASILEIRO(A), ELETRICISTA, CPF 04849209602, CI 
M-8013814 SSP/MG, SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA MARIO AUGUSTO PINTO, Nº 812, LOTE Nº 11, 
QUADRA Nº 457, BAIRRO SANTA MONICA, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 
53,94M2, ARA DE 300,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTEN-
CES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

PATOS DE MINAS, 22/11/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O SIRCAU – Sindicato dos 
Representantes Comerciais e Autônomos de Uberlândia Minas Gerais, inscrito no CNPJ 
23.098.338/0001-23, por seu representante legal, no exercício de suas atribuições legais e nos termos 
estatutários (Art. 19, a), convoca assembleia geral extraordinária para o dia 07 de janeiro de 2020, às 
16:00 horas, na sede da entidade, sito na Rua das Alamandas nº 1000  – Sala 1, CEP: 38412-202, bairro 
Cidade Jardim em Uberlândia-MG., Fone (34) 3214-2777, E-mail: sircau.tap@gmail.com, cuja pauta 
será: 1 - Deliberar sobre a dissolução e extinção do SIRCAU – Sindicato dos Representantes Comerciais 
e Autônomos de Uberlândia Minas Gerais, inscrito no CNPJ 23.098.338/0001-23,  considerando que a 
entidade não possui condições financeiras, em razão do fim da cobrança compulsória da contribuição 
sindical, e também por não ter havido interessado em concorrer às eleições da entidade em duas 
convocações; 2 - Deliberar sobre a nomeação de um responsável pela guarda de toda documentação do 
SIRCAU pelo prazo legal; 3 - Deliberar sobre a destinação do patrimônio líquido do SIRCAU, incluindo 
eventuais recursos e bens móveis ou imóveis e a necessária liquidação de débitos e ou dívidas de 
responsabilidade da entidade (Art. 30, alínea j - última parte); 4 - Deliberar sobre cancelamento do registro 
sindical da entidade; 5 – Deliberar sobre prestação de contas da Diretoria do SIRCAU, exercício 2019. O 
quórum para a primeira convocação às 16:00 horas é de maioria absoluta dos associados e, em não 
sendo o mesmo alcançado, em segunda convocação às 16:30 horas do mesmo dia, cujo quórum será de 
maioria dos votos dos associados presentes. Uberlândia–MG., 06/12/2019. Walter Nunes – Presidente.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 156/2019, na modalidade "Pregão
Eletrônico" do tipo "Menor Preço Item", via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que
receberá as Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação até às 09:00 horas do dia 27 de
dezembro de 2019, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das
10:00 horas até às 10:10 horas do dia 27 de dezembro de 2019. O processo licitatório visa o
Registro de Preços para futura ou eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos
químicos: 2.100.000 kg (dois milhões e cem mil quilos) de policloreto de alumínio e 2.100.000 Kg
(dois milhões e cm mil quilos) de cloro sulfato férrico, a serem utilizados no tratamento de água
das ETAS do DMAE, durante o ano de 2020, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital
à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das
empresas ao credenciamento no site até as 23:59 horas do dia 23 de dezembro de 2019. Os interessados
poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA:
Não será obrigatória a visita técnica nas dependências das ETA's, porém fica aberto a possibilidade
caso a empresa interessada na venda do produto queira fazê-la. Não será aceito sob nenhuma
circunstância, justificativas alegando desconhecimento sobre as estruturas de descargas, tanques de
estocagem, agitadores e sistema de dosagem. Quaisquer adequações posteriores deverão ter a
autorização do Contratante e se autorizado ocorrerá a expensas da Contratada. Uberlândia, MG, 09 de
dezembro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO "MENOR PREÇO ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 827/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CEASA"
LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS RESERVADOS PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE .PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de gêneros
alimentícios (hortifrútis). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até às 09:00 horas do dia 03/01/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, MG, 09 de dezembro de 2019.TANIA
MARIA DE SOUZA TOLEDO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 828/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITEM EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
Equipamentos hospitalares (cadeira de rodas infantil, lavadora de endoscópio e aparelho
microscópio cirúrgico). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até às 09:00 horas do dia 14/01/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia-MG, 09 de dezembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 840/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação
supramencionada - Objeto: Contratação de empresa de ônibus para transporte de alunos no
perímetro urbano de Uberlândia, das escolas situadas em diversos bairros até o parque do
sabiá. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00horas do dia 15/01/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/
MG, 09 de dezembro de 2019.DIVONEI GONÇALVES DOS SANTOS.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

O presidente da comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada por intermédio da Portaria nº 747, de 12 
de abril de 2019, publicada no DOU, de 15/4/2019, prorrogada pela Portaria nº 1.191, de 13 de junho de 2019, e com última 
recondução pela Portaria n° 2190/2019, de 07 de outubro de 2019, publicada no DOU de 9/10/2019, para apurar os fatos 
constantes do Processo n° 23372.000063/2019-51, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no caput do artigo 
156 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o art. 256 do Código de Processo Civil, NOTIFICA, pelo 
presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. CLEISEANO EMANUEL DA SILVA PANIAGUA, CPF 
074.784.686-32, a comparecer, no dia 17 de dezembro de 2019, às 9 horas, a fim de acompanhar as oitivas de testemunhas e 
no dia 19 de dezembro de 2019, às 14 horas, para seu interrogatório a ser realizado pela comissão processante na sede deste 
Órgão sito à Avenida Assis Chateaubriand, n° 1658, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74130-012. Os autos desse mencionado 
processo podem ser consultados, em horário comercial, também na sede deste Órgão.

Thiago Wedson Hilario
Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO
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DESENVOLVIMENTO

Brasil cai em ranking que mede o IDH
 | EM 79º, PAÍS PERDEU UMA POSIÇÃO EM LISTA GLOBAL, FICANDO ATRÁS DE VIZINHOS COMO ARGENTINA E CHILE

 � FOLHAPRESS

O Brasil caiu uma po-
s ição  no  rank ing 
global do Índice de 

Desenvolvimento Humano 

(IDH) em 2018. Agora, o 
país ocupa o 79º lugar em 
um grupo de 189 países e 
territórios -no ano anterior, 
avaliação corrigida o colo-
cou em 78º.

Na prática, o Brasil ficou 
empatado com a Colômbia 
e atrás de países como Chi-
le, Argentina, Uruguai e Sri 
Lanka, por exemplo. O ranking 
é liderado pela Noruega.

O índice é divulgado 
pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud) com base 
em dados de expectativa 
de vida ao nascer, escola-
ridade e renda per capita. 
Quanto mais próximo de 1, 
melhor o desenvolvimento.

Em 2018, o índice do Bra-
sil foi 0,761, um crescimento 
de 0,001 em relação ao ano 
anterior (ou 0,13%). Embora 
aponte avanço, o valor foi 
insuficiente para evitar que o 
país perdesse uma posição 
em relação aos demais.

Em 2017, além da Co-
lômbia, o Brasil dividia a 
78ª posição com Granada, 
que teve melhora superior 
do IDH no período -daí a 
perda de posição.

“O que acontece no Bra-
sil é que, nos últimos anos, 
tem havido uma estagnação 
econômica. E isso se reflete 
em um crescimento menos 
acentuado”, diz o diretor do 
escritório do Relatório de 
Desenvolvimento Humano 
do Pnud, Pedro Conceição.

Ele nega, porém, que o 
cenário possa ser classifica-
do como estagnação. Para 
Conceição, o ideal é que os 
indicadores sejam avaliados 
a longo prazo. 

O diretor avalia que o 
Brasil vem apresentando um 
“crescimento sustentado” do 
IDH nos últimos 30 anos, 
quando conseguiu passar 
à categoria de alto IDH, a 
terceira entre quatro pos-
síveis. “Se olharmos para 
tendências, elas ainda vão 
na direção certa.”

Em comparação aos úl-
timos quatro anos, porém, 
os dados apontam um rit-
mo mais lento para esse 
avanço. De 2017 para 2018, 
o aumento foi de 0,13%, 
ante 0,4% de 2016 para 

2017 e 0,3% de 2015 para 
2016 - já a média anual de 
crescimento desde 1990 é 
de 0,78%.

Quando observados os 
componentes, o Brasil teve 
no último ano um leve cres-
cimento na taxa de espe-
rança de vida ao nascer e 
estabilidade em índices de 
escolaridade, enquanto a 
renda ainda não recuperou 
a queda ocorrida após 2015.

“Tem havido uma de-
saceleração na taxa de 
crescimento, mas essa não 
é uma situação exclusiva 
do Brasil. Desde 2010, se 
olharmos para as médias 
globais, o crescimento do 
desenvolvimento humano 
tem sido mais lento”, diz. 

“Isso em parte pode ser 
explicado pela desacelera-
ção das economias em todo 
o mundo, mas também está 
relacionado a uma diferen-
ciação das capacidades 
básicas do índice e de nova 
geração de desigualdades.”


