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Preços dos combustíveis vão 
subir ao sabor dos mercados

Novo presidente da 
Petrobras é contra 
monopólio e prega 
competição

Os preços dos combustíveis a 
serem praticados pela Petrobras se-
guirão os valores do mercado inter-
nacional. “Nós somos amantes da 
competição e detestamos a solidão 
nos mercados. Queremos compa-
nhias, queremos competir”, disse o 
novo presidente da estatal, Rober-
to Castello Branco, ao tomar posse 
nesta quinta-feira.

A fórmula defendida por Castello 
Branco pode dar certo com o valor do 
barril de petróleo e o dólar em queda, 
como estão atualmente, mas no ano 
passado, com forte alta de ambos, a 
paridade do preço do óleo diesel le-
vou à greve dos caminhoneiros.

Muitos economistas do mercado 
financeiro apontam que a paralisa-
ção – apoiada pelos simpatizantes 
do então candidato Jair Bolsonaro 

– foi a principal responsável pela 
frustração da recuperação da eco-
nomia em 2018.

O ministro de Minas e Energia, 
almirante Bento Albuquerque, re-
forçou que o novo governo não vai 
interferir em preços de combustíveis, 
mas acrescentou que as cotações do 
produto precisam ser “razoáveis” 
para os consumidores. Albuquer-
que destacou que é preciso “perfeita 
sintonia” entre remuneração de em-
presas de combustíveis e preços dos 
produtos para a sociedade.

Castello Branco acredita que o 
aumento da competição no setor de 
petróleo no país vai beneficiar os 
consumidores brasileiros. “Se nós 
tivermos um único produtor, não 
será bom para o consumidor”, dis-
se Castelo Branco. Segundo ele, a 
prioridade é fazer crescer a produ-
ção de petróleo no país.

O presidente da estatal destacou 
a produção de gás natural: “Não só 
a produção de gás natural no Brasil 
tende a aumentar muito e ter no-
vas aplicações para ele. Como por 
exemplo, a China já usa gás lique-
feito de petróleo para abastecer sua 
frota de caminhões.”

Freixo disputará com Maia  
a presidência da Câmara

O deputado federal eleito Mar-
celo Freixo (PSOL-RJ) será can-
didato à presidência da Câmara 
dos Deputados. Ele assumiu sua 
candidatura nesta quinta-feira e 
afirmou que pretende fazer oposi-
ção a Rodrigo Maia (DEM), que 
busca a reeleição e tem o apoio do 
PSL do presidente Jair Bolsonaro.

“Sou candidato à presidência 
da Câmara dos Deputados por um 
amplo campo republicano e de-
mocrático que lutará para resgatar 
o espírito da Constituição. Vamos 
enfrentar a agenda de Jair Bolso-
naro e Rodrigo Maia que aprofun-
dará ainda mais as desigualdades 
no país”, disse Freixo no Twitter. 

O político do PSOL também 
afirmou que o Congresso Nacio-
nal “precisa se comprometer com 
o fortalecimento e a ampliação dos 
direitos sociais, ameaçados pelo 
novo governo e seus aliados”.

O presidente nacional do PSL, 
Luciano Bivar (PE), reiterou tam-
bém nesta quinta-feira o apoio 
do partido à candidatura do pre-
sidente da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que busca a reeleição. 

Witzel diz que 
caso Marielle 
já está perto 
do fim

O governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, disse nesta quinta-
feira que não vê sentido em mudar 
os responsáveis pela investigação 
do assassinato da vereadora Ma-
rielle Franco e do motorista Ander-
son Gomes, em 14 de março do ano 
passado. Segundo Witzel, o caso 
deve ser encerrado em breve.

“Pelo que o delegado me falou, 
em termos de colheita de prova, ele 
já está avançado. Então, não tem sen-
tido mudar. Acredito que ele vai dar, 
sim, um encerramento a esse caso em 
breve”, disse o governador, que inau-
gurou os programas Tijuca Presente 
e Ipanema Presente, para reforçar a 
segurança nos dois bairros.

Mais uma vez, Witzel defendeu a 
reestruturação da Polícia Civil, afir-
mando que é preciso deslocar delega-
dos para forças-tarefa concentradas 
em investigar homicídios e também 
para delegacias de locais como São 
Gonçalo e Baixada Fluminense. 

Para o governador, essa reorga-
nização vai aumentar a capacidade 
de investigação e reduzir a impuni-
dade dos assassinos. 

Witzel voltou a defender a revisão 
do Regime de Recuperação Fiscal, 
para que não haja prejuízo aos servi-
ços públicos do estado. O regime foi 
assinado entre o Governo do Rio e a 
União para reequilibrar as contas do 
estado, mas prevê uma série de restri-
ções ao governo fluminense. Witzel 
disse que já falou do assunto com o 
ministro da economia, Paulo Guedes, 
e que vai tratar do tema com ele a 
partir de fevereiro.

“Tem que ser um percentual em 
cima da receita para pagar a perder 
de vista, não tem jeito. A gente faz 
isso com empresa e não vai fazer 
com o estado? É preciso ter essa 
sensibilidade”, disse o governador, 
que também questionou o projeto 
de privatização da Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos (Cedae). 

Brasileiro é vice em  
rejeição a impostos

Os brasileiros não gostam de pagar 
imposto. O senso comum foi confir-
mado por pesquisa feita pela ONU. 
Entre 14 países, o Brasil é o penúl-
timo em aceitação em arcar com os 
tributos que serão convertidos em 
infraestrutura, saúde, educação e ou-
tros bens. Apenas os cidadãos da Ma-
cedônia são mais insatisfeitos.

No outro lado da tabela estão os 
alemães, o povo que melhor acei-
ta o pagamento de impostos para 
financiar bens públicos. Vêm a 
seguir Camboja, Áustria, Kosovo, 
Bangladesh, Afeganistão e Paquis-
tão, Nepal, Bósnia-Herzegovina, 
Albânia, Sérvia e Montenegro.

A pesquisa foi realizada pelo Ba-
sel Institute of Commons and Econo-
mics, da Suíça, e inclui no total 141 
países. Mas apenas os resultados de 
14 foram divulgados. O estudo com-
pleto deve ser publicado em março.

Se já não gostam da taxação atu-
al, os brasileiros devem ficar ainda 
mais insatisfeitos. O novo governo 
estuda o aumento da alíquota de 

Imposto de Renda para as faixas 
mais altas de salários, disse o se-
cretário especial da Receita Fede-
ral, Marcos Cintra.

“O sistema tributário brasileiro 
precisa ter uma certa progressivi-
dade”, declarou o secretário, após 
a cerimônia de transmissão de car-
go para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. A progressividade 
tributária caracteriza-se por onerar 
os mais ricos e reduzir o peso dos 
impostos sobre os mais pobres.

Além de aumentar a alíquota para 
os mais ricos, Cintra disse ser possí-
vel reduzir o IR para pessoas de renda 
menor e ampliar a faixa de isenção. 
Ele, no entanto, ressaltou que a ex-
tensão dos benefícios dependerá do 
ajuste fiscal que o governo conseguir 
executar, porque o caixa do governo 
não pode ser comprometido.

Em relação aos demais tributos, 
Marcos Cintra admitiu que preten-
de criar um imposto único, desde 
que a medida estimule a progressi-
vidade do sistema tributário.

Rio foi a capital com inflação  
mais alta em dezembro

O Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) terminou o 
ano de 2018 em alta em sete capitais 
pesquisadas pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). A variação de preços 
geral na quarta semana de dezem-
bro foi de 0,29%, mas o indicador 
chegou a 0,73% no Rio de Janeiro. 
A inflação do Rio de Janeiro subiu 
0,18 ponto percentual em relação à 
terceira semana de dezembro, quan-
do havia atingido 0,55%.

Ainda no Rio, foi registrada a 
maior inflação entre as cidades bra-
sileiras que fazem parte do estudo. 
Belo Horizonte (0,25%), Porto Ale-
gre (0,25%) e Salvador (0,22%) 

não chegaram a 0,3% de variação. 
Recife (0,19%), São Paulo (0,11%) 
e Brasília (0,09%) tiveram as meno-
res taxas.

Vestuário e habitação foram as 
classes de despesa que mais contri-
buíram para essa alta, mas alimen-
tação e educação também pressio-
naram o índice por já se encontra-
rem em um patamar mais elevado.

Apesar de ter a menor taxa de 
inflação semanal entre todas as ca-
pitais, Brasília teve um avanço de 
0,38 ponto percentual na variação de 
preços. O movimento de preços na 
capital federal foi influenciado por 
vestuário e transportes, disse a FGV.

Na posse, Castello Branco diz que consumidores serão beneficiados
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Relatório da OCDE critica  
modelo de avaliação do Enade

Conquistas da humanidade

Cuidado com sua aposentadoria

O embrião da forma democrá-
tica de governo surgiu em Atenas 
no século V a.C. Não se tratava 
da democracia com o conceito de 
“um ser humano, um voto”, pois as 
mulheres e os escravos não podiam 
participar. Aliás, nos dias atuais, 
ainda há críticas a este conceito de 
democracia. Contudo, os gregos ti-
veram o mérito de tentar cercear o 
poder absoluto do líder, conquista-
do pela astúcia e força bruta, que 
se transformava, na maioria dos 
casos, em um déspota bárbaro. Ou-
tras instâncias de poder criadas mo-
deravam o poder absoluto.

Os ideais de liberdade, igual-
dade e fraternidade da Revolução 
Francesa vieram, a partir de 1789, 
para modificar a organização social 
e política do Ocidente. Começou 
com a sociedade francesa, que pas-
sou por uma transformação gigan-
tesca, com a perda de privilégio dos 
aristocratas e religiosos, que foram 
despojados, em grande parte, do 
seu poder e riqueza, por ataques de 
grupos políticos, das massas nas ci-
dades e de camponeses. Esta revo-
lução talvez tenha proporcionado 
um dos maiores avanços da condi-
ção humana da nossa espécie.

Os Pais Fundadores dos Estados 
Unidos da América defenderam o 
direito de um povo ter a liberdade 
de constituir sua nação e de buscar 
o seu crescimento. Com isso, opu-
seram-se à dominação de povos por 
outros povos, ou seja, opuseram-se 
à colonização.

Estes Fundadores, dos quais os 
mais conhecidos são Thomas Je-
fferson, Benjamin Franklin, Ge-
orge Washington e Alexander Ha-
milton, assinaram a Declaração de 
Independência em 1776 ou partici-
param da luta contra a dominação 
inglesa. Este movimento libertário 
de oposição à dominação colonial 
inspirou outras colônias a lutarem 
contra os impérios.

Joaquim José da Silva Xavier 
tirava dentes, mas implantava se-
mentes de brasilidade no coração 
de brasileiros. Todo movimento li-
bertário é contra a dominação que 
diminui a liberdade dos coloniza-
dos. Assim, a brasilidade pode ser 
entendida como o movimento pela 
reconquista do que pertence aos 
brasileiros e está sendo usurpado 
deles. Como é comum aos libertá-
rios que confrontam impérios, Ti-
radentes foi assassinado em 1792, 
pela forca.

Simon Bolívar foi o libertário 
que mais descravizou povos da 
América Latina do jugo da Coroa 
Espanhola. Entre 1816 e 1826, li-
derou os povos da Bolívia, da Co-
lômbia, do Equador, do Panamá, do 
Peru e da Venezuela à independên-
cia, e ajudou a lançar nestes países 
estruturas governamentais de bases 
democráticas.

Durante a revolução industrial 
na Inglaterra, no século XVIII, 
trabalhadores das indústrias têx-
teis iniciaram ações de amparo 
aos mais necessitados, inclusive 
aos desempregados, e aceitaram 
eleger lideranças para representá-
los em negociações com os pa-
trões. Foram iniciadas, assim, as 
atividades dos sindicatos, que, 
com toda a imperfeição do mo-
delo de representatividade, já 
ajudou enormemente os trabalha-
dores na luta contra a ganância 
de alguns dos representantes do 
capital.

Marx e Engels lançaram em 1848 
o Manifesto Comunista e, em 1867, 

Marx lançou o primeiro livro de O
Capital, que se trata da melhor crí-
tica ao capitalismo escrita até hoje. 
A única luta por mais liberdade que 
é prejudicial à sociedade é aquela 
pela liberdade econômica, pois ela 
representa, na verdade, a expansão 
do direito do dono do capital de ex-
plorar a sociedade.

Mahatma Ghandi foi o idealiza-
dor e fundador do moderno Estado 
indiano e o maior defensor do prin-
cípio Satyagraha de não agressão 
ou uma forma não violenta de fazer 
revolução, baseada principalmente 
no uso da desobediência civil da 
massa. O primeiro uso deste princí-
pio ocorreu em setembro de 1906. 
Enfim, através da sua liderança, 
Ghandi retirou a Índia da domina-
ção colonial inglesa.

A Revolução Russa de 1917 
mostrou que um novo modelo de 
organização política e social era 
possível. Teve imenso sucesso nos 
anos iniciais, mas os germes hu-
manos da ganância por dinheiro e 
poder atuaram, comprometendo 
o projeto. Eventualmente, o ser 
humano ainda não está preparado 
para o socialismo.

Quando regimes fascistas aflo-
raram na Europa nas décadas de 
30 e 40 do século passado, forças 
antifascistas uniram-se para evi-
tar a involução da sociedade. Foi, 
então, que ocorreu uma das maio-
res vitórias libertárias da humani-
dade, aquela protagonizada pelos 
Aliados ao derrotarem o nazismo. 
Infelizmente, o fascismo demo-
rou bem mais tempo em Portugal 
e Espanha, fazendo sofrer seus 
povos.

O documento mais lindo da luta 
por igualdade, fraternidade e li-
berdade, no meu julgamento, é a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Escrita em 1948, mos-
tra muito daquilo que o fascismo, 
o autoritarismo, o capitalismo exa-
cerbado, o liberalismo econômico, 
a experiência comunista do século 
passado e alguma eventual alterna-
tiva de organização política e social 
esquecida, não garante aos huma-
nos.

Várias outras foram e são as 
lutas libertárias, como a das su-
fragistas, a do movimento pelos 
direitos dos negros, a do combate 
à homofobia, a do movimento dos 
sem-terra, a dos ambientalistas, 
entre inúmeras outras. Tantas são 
estas lutas que a história da hu-
manidade pode ser descrita como 
a das suas lutas. Por outro lado, 
não é por falta de lutas que os hu-
manos podem ficar enfadados de 
viver.

O homo sapiens está na face da 
Terra há cerca de 300 mil anos. Po-
de-se dizer que o “período de ativi-
dade generosa” de alguns membros 
de cada geração dura em média 25 
anos. Obviamente, alguns passam 
bem mais que este tempo lutando 
contra arbitrariedades. Então, já 
ocorreram em torno de 1.200.000 
períodos de contribuição de nossos 
semelhantes para a “melhoria da 
humanidade”.

Gigantesco patrimônio humanís-
tico, conquistado com muita luta e 
sofrimento, recebido de heróis e 
povos heroicos de diversas épocas 
e localidades corre o risco de ser 
revertido, em um brusco movimen-
to obscurantista.

q  Paulo Metri
Conselheiro do  

Clube de Engenharia.

Fundada em 1960, a OCDE 
(Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico) 
é uma organização de cooperação 
internacional composta por 35 
países, com sede em Paris, e tem 
como slogan “Better policies for 
better lives”, traduzindo, “Melho-
res políticas para melhores vidas”. 
Em dezembro do ano passado, a 
Organização produziu um extenso 
relatório, no qual fez duras críticas 
ao modelo de avaliação do ensi-
no superior do Brasil, destacando 
que o Enade (Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes) tem 
objetivos irreais e apresenta falhas 
na tarefa de atestar a qualidade das 
graduações e inibe inovações nos 
cursos superiores. Em julho de 
2017, o Brasil deu entrada ao pro-
cesso de ingresso na OCDE.

Essa análise foi realizada a pe-
dido do próprio Ministério da Edu-
cação e aponta fraquezas signifi-
cativas na concepção, elaboração, 
objetivos e resultados obtidos nes-
se exame, criado em 2004. O Ena-
de é obrigatório para a conclusão 
da graduação em qualquer institui-
ção de educação superior brasilei-
ra, não importando se privada, se 
pública.

Essa prova pretende avaliar o ren-
dimento dos alunos em duas verten-
tes principais: em relação aos conteú-
dos específicos dos cursos e também 
em conhecimentos gerais. As notas 
obtidas pelos discentes variam em 
uma escala de 1 a 5, o mesmo ocor-
rendo com o conceito preliminar de 
curso, ICG, indicador que reúne o 
ENADE, dados sobre os perfis dos 
professores e ainda a infraestrutura 
da instituição.

O documento critica, dentre ou-
tros pontos de igual relevância, a 

participação obrigatória dos alunos. 
Apesar dessa obrigatoriedade, o re-
sultado advindo dessa participação 
não tem qualquer ônus ao estudante, 
uma vez que não gera qualquer im-
pacto no histórico escolar.

O estudo promovido pela OCDE 
também indica que, a cada edição, o 
Enade registra entre 10% e 15% de 
abstenção e diz que há evidências de 
que uma proporção significativa dos 
que fazem a prova deixam grande 
parte das questões em branco. Sem 
sanção, o aluno pouco se interessa 
pelos resultados do exame.

O formato da prova recebe críti-
cas da OCDE, que julga problemá-
tico que o exame exija que os alu-
nos de todas as graduações tenham 
adquirido conhecimentos e habili-
dades genéricas como as cobradas 
na prova. Também questiona a par-
te específica e aponta que o conte-
údo cobrado no exame engessa os 
cursos.

Há, de acordo com o documen-
to, um risco de a prova inibir ino-
vações pedagógicas nos cursos. A 
avaliação não permite identificar se 
um curso melhorou ou não de uma 
edição para a outra ou mesmo ao 
longo dos anos.

Atualmente, os resultados do 
Enade são usados pelo Inep apenas 
como base para decisões regulató-
rias, como a renovação de reconhe-
cimento de um curso, mas não são 

usados, como deveriam, pelas ins-
tituições e professores para identi-
ficar o que os cursos precisariam 
melhorar.

Outra crítica feita é em relação à 
pontuação, uma vez que, no Enade, 
são simplesmente números e, des-
sa forma, não se pode conhecer se 
os alunos que estão em cursos que 
atingiram 50% ou 60% de acertos 
nas provas apresentam um desem-
penho bom ou ruim. Esses critérios 
são, no mínimo, arbitrários e pou-
quíssimos esclarecedores para a 
comunidade acadêmica.

Espera-se que o novo ministro da 
Educação proceda uma revisão no 
formato e na aplicação do Enade e 
verifique de que forma esse exame 
poderá contribuir com a qualidade 
do ensino superior do país. Cada vez 
mais são abertas faculdades e creden-
ciados centros universitários e auto-
rizados cursos superiores sem que 
apresentem efetivamente, em seus 
documentos oficiais, qualidade do 
corpo docente, bibliotecas, laborató-
rios, regime de trabalho dos professo-
res, infraestrutura e acessibilidade.

Enquanto a educação não for 
uma politica de Estado, continua-
remos a conviver com instituições 
com pouca qualidade acadêmica, 
descomprometidas com a trans-
missão do conhecimento e com o 
próprio ensino-aprendizado.

Os critérios de avaliação do Inep 
devem ser reestudados, devendo 
ser bem mais rigorosos em prol 
da sociedade brasileira. Em muito 
boa hora, o presidente Bolsonaro 
escolheu o professor, pesquisador 
e escritor Ricardo Vélez Rodriguez 
para ocupar a Pasta da Educação.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente universitário.

Hoje completa um mês que o 
Diário Oficial publicou minha 
aposentadoria. Inevitável não fa-
zer uma breve retrospectiva da 
vida laboral. Lembrar num piscar 
de olhos a trajetória de uma vida 
projetada em sonhos de progressos 
lineares, mas construída sinuosa-
mente diante da realidade da exis-
tência. Conquistas, frustrações, 
vitórias, derrotas, enfim, desvios e 
desafios que nos levam até o final 
da carreira.

A maturidade proporcionada 
pela idade não deixa eu me abater 
diante de tantas mudanças de traje-
tória no planejamento inicial. Mas, 
isso sim, o que me causa estranhe-
za, é ver que muitas dos desafios 
que me estimularam a escolher a 
profissão permanecem aí, tal como 
estavam quando iniciei minha car-
reira.

Pretendia enfrentá-los com mi-
nha formação, em um mercado de 
trabalho que parecia promissor. 
Naquela época, a falta de sanea-
mento básico bradava por uma so-
lução. A sub-habitação, a carência 
de moradias, o crescimento desor-
denado das cidades, se mostravam 
como feridas abertas em uma na-
ção fadada a ser grande. Era preci-
so saná-las diante do desafio de ser 
“o país do futuro”.

E foi a esta empreitada que me 
propus. Recordo-me do lançamen-
to do Plano Nacional de Sanea-

mento, do Plano Nacional de Ha-
bitação Popular, do Mobral – que 
se propôs a erradicar o analfabe-
tismo – e de tantas fundações, au-
tarquias e instituições dedicadas a 
estudar o planejamento territorial, 
a evitar o desastre anunciado das 
megalópolis. Recordo-me do BNH 
e de quando colocaram o “S” no 
BNDE, elevando sua função tam-
bém ao desenvolvimento social – 
BNDES.

Depois, em minha pós-gradua-
ção, há muitos e muitos anos atrás, 
dediquei-me a estudar o meio am-
biente – uma questão pujante – e 
a controvérsia daquele momento 
sobre a possibilidade de se priva-
tizar empresas públicas de água e 
esgotos – Sabesp, Cedae e outras 
pelo país.

Acompanhei de perto as discus-
sões sobre nossa matriz enérgica e 
sua interface ambiental. Os debates 
sobre demarcação de terras indíge-
nas. Fiz parte de um governo que 
discutiu se deveríamos ou não abrir 
a economia, se o quadro de fun-
cionários públicos era ou não um 
problema, se as cidades respeita-
riam os cadeirantes, se o transporte 
público deveria se transformar em 
algo mais moderno do que as car-
roças que transportavam trabalha-
dores e já engarrafavam as cidades 
de um Brasil que abandonou as 
ferrovias e escolheu o transporte 
rodoviário.

Vivi a criação do SUS como 
um sistema inteligente e a che-
gada dos planos de saúde como 
solução salvadora. Gente....eu 
vi isso tudo!... Vaguei por quase 
todas essas áreas! Envolvi-me 
intensamente nos debates sobre 
nosso sistema federativo. Vi e 
vivi o movimento municipalis-
ta!

E eis que agora me deparo com 
este contrassenso: meu tempo pas-
sou e, a meu ver, nossa pauta na-
cional parece a mesma! Evidente-
mente que o tempo histórico não é 
igual à vida útil (!?) de cada um de 
nós. Cada qual com sua velocidade 
própria.

Os desafios das cidades serão 
constantes diante do progredir da 
humanidade, das novas tecnolo-
gias, da irrefutável dinâmica da 
vida. Mas, convenhamos, não é 
nada bom um aposentado, como 
eu, pegar o jornal em suas manhãs 
ociosas e ter a sensação que, em 
algum momento, já leu aquelas no-
tícias.

Por isso recomendo cuidado 
com a aposentadoria!. Arranje o 
que fazer antes que esse dia che-
gue, pois, caso contrário, você 
pode sentir a terrível sensação de 
que a imprensa é ... realmente ... 
“muuuuito” repetitiva!

q  Josué Setta
Engenheiro e consultor.

Espera-se que o novo 
ministro da proceda 
uma revisão no 
formato
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Quase todos os  
homens do presidente

Está completo o governo para “mudar tudo isso que está 
aí”:

Tereza Cristina aparece em delação da JBS sobre propi-
nas pagas aos governos do Mato Grosso do Sul. O dire-
tor tributário do grupo, Valdir Aparecido Boni, entregou à 
Procuradoria-Geral da República aditivos assinados pela 
agora ministra da Agricultura a título de provas.

O general Augusto Heleno foi condenado pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) por irregularidades em con-
vênios nos Jogos Mundiais Militares, em 2011. O TCU 
condenou o agora ministro do Gabinete da Segurança In-
stitucional a pagamento de multa de R$ 4 mil. O general 
recorreu, mas o Tribunal manteve a punição. Após nova 
apelação, as multas foram anuladas, mas a avaliação sobre 
a irregularidade nos convênios foi mantida.

Onyx Lorenzoni é investigado pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) por ter recebido R$ 100 mil da JBS em 
agosto de 2012. O ministro da Casa Civil já confessou ter 
recebido R$ 100 mil da empresa em 2014. Alegou que foi 
caixa 2 eleitoral.

O superministro Paulo Guedes responde a inquérito da 
PF sobre fraudes em fundos de pensão. O montante dos 
negócios chegaria a R$ 1 bilhão. O Ministério Público não 
revela quanto foi efetivamente repassado e está sob inves-
tigação. O investimento dos fundos de pensão foi dirigido 
para empresas de Guedes. O MP suspeita de lucros exces-
sivos para o atual ministro e prejuízos para os fundos. As 
investigações são conduzidas por MPF, PF, CVM e Previc 
– as duas últimas agora sob o tacão do superministro.

Marcos Pontes foi investigado por ter sido sócio de uma 
empresa enquanto era militar, o que é proibido. A investi-
gação prescreveu. Depois de reformado, Pontes tornou-se 
o principal acionista da empresa, com 80%.

ONG fundada por Damares Alves é investigada pelo MPF 
por possíveis irregularidades cometidas contra indígenas.

Luiz Henrique Mandetta responde a inquérito por 
fraude em licitação, tráfico de influência e caixa 2 quando 
era secretário de Saúde em Campo Grande (MS), entre 
2005 e 2010

Marcelo Álvaro Antônio (cujo nome real é Marco Tu-
lio Teixeira Dias) é réu em sete processos, entre cíveis e 
criminais, na justiça de Minas Gerais.

Ricardo Salles foi condenado em 19 de dezembro por 
improbidade administrativa, com direitos políticos sus-
pensos por três anos, multa de dez vezes os vencimentos 
de secretário estadual e proibição de contratar com o setor 
público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e cred-
itícios por três anos. Disse que irá recorrer.

Temos, de cara, uma mudança: antes, os ministros eram 
processados durante ou após deixarem os governos; agora, 
ser investigado parece ser cartão de visita.

Políticas públicas
Na véspera da posse de Jair Bolsonaro, a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) anunciou a Cam-
panha da Fraternidade para este ano. O tema da campanha 
– “Fraternidade e Políticas Públicas” – é um bom exemplo 
do que pode ser feito em muitas frentes para enfrentar o 
ultraliberalismo.

Lei Seca na água
Os comandantes náuticos que são flagrados navegando 

após ingerir bebida alcoólica são autuados e multados 
tal como ocorre no transporte rodoviário. Ocorre que as 
multas não obedecem a qualquer critério. Cada unidade 
da Capitania dos Portos fixa o valor que bem entende. O 
mesmo acontece em relação a outras transgressões.

Criatividade
Onyx Lorenzoni foi mais um que, ao chegar ao governo, 

afirmou que pretende vender imóveis da União. Poderia ser 
mais original. Um exemplo vem do bairro Castelo, na região 
da Pampulha. Um galpão cheio de máquinas virou a Casa 
Fundamental, escola para ensino infantil e fundamental.

O projeto, do arquiteto Gabriel Castro, junto com Mar-
cos Franchini e Pedro Haruf, foi vencedor na premiação 
do Departamento de Minas Gerais do Instituto de Arquite-
tos do Brasil.

Emprestou tudo pro Queiroz?
As declarações de renda entregues por Jair Bolsonaro 

ao TSE em 2014 e 2018 não falavam em qualquer quantia 
em dinheiro vivo. Seu filho Flávio também não relatou ter 
grana guardada em casa.

Rápidas
“Operações no mercado de derivativos financeiros” é 

o tema do curso que ocorrerá em 22 e 23 de janeiro no 
Ibef-RJ. O instrutor é Paulo Berger. Informações sobre 
este e outros cursos em www.cursosibefrio.org.br *** Nos 
domingos de janeiro, os shows circenses vão animar o pú-
blico no Carioca Shopping, das 17h às 17h40. O Clubinho 
no Picadeiro é indicado para crianças entre 1 e 10 anos e 
tem vagas limitadas.

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

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Junta Governativa da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSA-
GEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO 
COOP, com sede na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, 
vem convocar amparado pela Lei 5764/71 (art° 39 e seu paragráfo único) 
como também, respeitando o Estatuto Social da Nova Rio Coop, caso 
não exista conflito com a Lei citada, para Assembleia Geral Extraordiná-
ria, a ser realizada no dia 14/01/2019 na Rua Cordeiro da Graça, 598 / 3° 
andar — Santo Cristo / RJ, por motivo de melhores acomodações, corn 
primeira convocação às 07:00hs, com presença de 2/3 do número de co-
operados, em segunda convocação às 8:00hs com presença de metade 
mais dos seus cooperados e em terceira e última convocação às 09:00hs 
com presença mínima de 10 cooperados. Para tratar da seguinte ordem 
do dia: 1 — Processo Cooperado 179; 2 — Restituição de valores 
rateados a maior e não rateados, não pagos, como também, as sem 
destinação em Assembleia; 3 - Aprovação de Auditoria; 4 — Mudan-
ças Estatutárias e Regulamento do Famcoop; 5 — Eleição do Conse-
lho de Administração para cumprimento do Mandato e prestação de 
contas dos Diretores Destituídos. Para efeito de Quorum a NOVO RIO 
COOP possui 242 Cooperados nesta data. Rio de Janeiro, 04 de Janeiro 
de 2019. Junta Governativa da Novo Rio Coop — Gilmar Teixeira Carva-
lho; Paulo Collaro Maravalhas; Edison Francisco de Farias 

ALESD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:21.659.887/0001-02 - NIRE: 33.2.0989555-9

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 10:00hs do dia 11/01/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 
402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a alteração da diretoria. 
Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 
10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira chamada, com 
3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer número. Os 
Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão 
se fazer representar por procuradores devidamente constituídos através 
de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos atos 
autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente com a 
ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 03/01/2019. 

Rafael Pesce - Administrador - Alesd RJ Participações Ltda.

Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:20.909.371/0001-06 - NIRE: 33.2.0867698-5

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senho-
res sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser rea-
lizada à 11:00hs do dia 11/01/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, 
sala 402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) Consignar a cessão e transferências de quotas dos sócios; e (ii) Altera-
ção da diretoria. Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 
10.406, de 10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira cha-
mada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer 
número. Os Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marca-
dos poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos 
através de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos 
atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente 
com a ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 03/01/2019. 

Rafael Pesce - Diretor - Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda.

OMC considera possível a 
realização de acordos bilaterais

Os países identificaram 
a necessidade de revisar o 
sistema multilateral, particu-
larmente a OMC, informou 
o diretor-geral da Organiza-
ção Mundial do Comércio 
(OMC), Roberto Azevêdo, 
após reunião nesta quinta-
feira   presidente Jair Bolso-
naro. Ao manifestou apoio 
ao discurso do ministro de 
Relações Exteriores, Ernes-
to Araújo, mostrando ser 

compatível com as mudan-
ças que ocorrem no mundo, 
disse que “o sistema multila-
teral não pode ficar enrijeci-
do, imóvel. Precisa estar se 
renovando constantemente, 
respondendo às demandas 
do mundo moderno.”

“O mundo hoje é com-
pletamente diferente do 
que existia há 10, 15, 20 
anos. É importante que 
haja essa renovação. É o 

que estamos tentando fa-
zer na OMC e imagino que 
outros organismos interna-
cionais também”, ressaltou 
o dirigente da OMC. “Acho 
que foi muito propício e 
compatível com o que está 
acontecendo. A própria Or-
ganização Mundial do Co-
mércio está agora iniciando 
um processo de reforma”, 
acrescentou.

Para o diplomata, não há 

contradição entre o Brasil 
priorizar acordos bilaterais 
em relação aos multilaterais. 
“Tenho dito com grande fre-
quência que o caminho bi-
lateral é mais rápido e mais 
efetivo, sobretudo nas nego-
ciações tarifárias e de acesso 
a mercados, do que o sistema 
multilateral. Todos os países 
fazem, e eu não vejo por que 
o Brasil não deva fazer”, 
afirmou.

Xi Jinping diz estar disposto a trabalhar com Bolsonaro
O presidente da China, 

Xi Jinping, enviou carta ao 
presidente Jair Bolsonaro 
afirmando que está disposto 
a trabalhar com o novo go-
verno brasileiro para desen-
volver a economia dos dois 
países, salvaguardar a paz 
mundial e realizar uma coo-
peração bilateral “pragmáti-
ca”. Também desejou felici-
dades no governo.

Na carta, o presidente chi-

nês disse que desde o estabe-
lecimento das relações entre 
China e Brasil, há 44 anos, 
os “laços entre os dois paí-
ses resistiram dos cenários 
internacionais e se desenvol-
veram de maneira integral e 
profunda’.

Segundo o presidente chi-
nês, a base dessas boas rela-
ções do princípio de respeito 
mútuo. Xi Jinping disse ter 
apreciado a declaração fei-

ta por Jair Bolsonaro, logo 
após ganhar as eleições, que 
a China é um grande sócio 
de cooperação com o Brasil.

O presidente chinês afir-
mou ainda que está disposto 
a realizar esforços conjuntos 
com o presidente Bolsonaro 
para respeitar os interesses 
centrais de cada país e de-
senvolver uma perspectiva 
estratégica a longo prazo.

A carta foi entregue on-

tem em mãos a Bolsonaro 
pelo enviado especial do 
presidente chinês Ji Bingxu-
an, segundo informou a em-
baixada do país, em Brasília, 
nesta quinta-feira. Ji Bin-
gxuan é vice-presidente do 
Comitê da Assembleia Po-
pular Nacional (o Congresso 
Nacional do país) e partici-
pou da cerimônia de posse 
do presidente da República 
há dois dias.

Governo quer reduzir os  
custos com imóveis da União

O presidente Jair Bol-
sonaro reuniu sua equipe 
ministerial na manhã desta 
quinta-feira definir medi-
das gerais que serão ado-
tadas pelas 22 pastas. Após 
cerca de quatro horas de 
discussão, o ministro da 
Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, disse que o governo 
vai fazer uma varredura em 
todos os conselhos vincula-
dos à administração fede-
ral e nos imóveis próprios 
e alugados pela União nos 
estados. “Foi uma reunião 
de alinhamento do presi-
dente com cada um dos mi-
nistros”, afirmou.

Conforme Onyx, um le-
vantamento preliminar in-
dica que o governo federal 
tem cerca de 700 mil imó-
veis em todo o país, além de 
prédios alugados. A ideia é 
juntar os órgãos federais 
para reduzir custos de ma-
nutenção. Para ele, é um 
“contrassenso absoluto” a 
União ter 700 mil imóveis 
e ainda alugar prédios.

“Cada ministro deverá 
fazer um levantamento de 

todos os imóveis existen-
tes, principalmente nos es-
tados e nas capitais, com o 
objetivo de racionalização 
do uso dessas estruturas”, 
afirmou o ministro.

O governo do ex-presi-
dente Michel Temer tinha 
em seu planejamento a 
arrecadação de R$ 9,3 bi-
lhões proveniente da venda 
de imóveis pelo Brasil. Em 
2018, até agosto, o valor 
obtido era de R$ 92,4 mi-
lhões. O valor representa 
quase o dobro do que foi 
levantado em 2017, cerca 
de R$ 47 milhões.

O governo federal, disse 
Onyx, deverá criar em cada 
capital uma “Casa Brasil” 
para reunir as representa-
ções da administração fede-
ral nos estados. “O objetivo 
é racionalizar e depois per-
mitir a venda desses imó-
veis. As primeiras infor-
mações são gigantescas. A 
União tem próximo de 700 
mil imóveis. Vocês imagi-
nam o que isso significa em 
termos de custo para manu-
tenção”, argumentou.

Coaf já poderá aplicar  
punições imediatas

A criação da Diretoria de 
Supervisão faz parte do pla-
no de ampliação e atualiza-
ção do estatuto do Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), agora 
vinculado ao Ministério da 
Justiça. A mudança visa mo-
nitorar o acompanhamento 
de transações financeiras 
suspeitas e os setores obri-
gados a se reportar ao conse-
lho que agora poderá sugerir 
penas e definir situações em 
que serão aplicadas punições 
imediatas.

O novo estatuto prevê a 
celebração de acordos de co-
operação técnica com entes 
públicos e privados em ma-
térias relacionadas à preven-
ção à lavagem de dinheiro 
e financiamento do terroris-
mo. Também foi estabeleci-
do que o Coaf terá de trocar 
continuamente informações 
com órgãos supervisores, 
comunicantes e autoridades 
em assuntos relacionados às 
atividades do órgão.

Agora, o plenário do Coaf 
terá competência para esta-
belecer penas previstas no 
Artigo 12 da Lei sobre Cri-
mes de Lavagem de Dinhei-
ro e definir situações em que 
o rito sumário possa ser apli-
cado em casos de menor po-
der lesivo. O plenário poderá 
delegar ao presidente do ór-
gão a competência de julgar 
processos administrativos de 
apurações de infrações.

Segundo o Ministério da 
Justiça, as mudanças per-
mitirão maior agilidade na 
deliberação de assuntos que 
possam necessitar do plená-
rio, tendo em vista a urgên-
cia do tema ou observân-
cia dos prazos legais, sem 
dispensar a verificação na 
primeira oportunidade. Os 
prazos na condução de san-
ções administrativas foram 
atualizados. O estatuto abriu 
a possibilidade de os inte-
ressados acompanharem o 
processo por meio de acesso 
eletrônico.

Exoneração de 300 
cargos de confiança

A Casa Civil da Presidên-
cia da República publicou no 
Diário Oficial da União desta 
quinta-feira portaria exone-
rando ou dispensando pessoas 
que ocupam cargos em co-
missão ou funções de confian-
ça do órgão. A Portaria Nº 79 
consolida o anúncio feito na 

véspera, pelo ministro Onyx 
Lorenzoni, que a assina.

Previdência: 
proposta até o dia 7

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, vai apresentar até a 
próxima segunda-feira a propos-
ta de reforma da Previdência que 
deverá ser sugerida pelo governo 

de Jair Bolsonaro e submetida ao 
Congresso Nacional.

 Palocci e desvios em 
fundos de pensão

O ex-ministro Antonio Paloc-
ci vai prestar depoimento ao Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
em Brasília, na próxima semana. 
A expectativa dos investigadores 

é que Palocci, que assinou acor-
do de delação na Operação Lava 
Jato, possa trazer informações 
sobre os supostos desvios nos 
fundos de pensão de servidores 
de estatais, como a Funcef (Caixa 
Econômica Federal), Petros (Pe-
trobras), Previ (Banco do Brasil) 
e Postalis (Correios). Segundo as 
investigações, as fraudes podem 
somar mais de R$ 8 bilhões.
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BANDEIRANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.

CNPJ 07.219.145/0001-27
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - BANDEIRANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA., nova denominação e natureza jurídica
de CIA. BANDEIRANTE DE PRODUTOS PLÁSTICOS - CBPP, representada 
por seus Sócios-Administradores, Andreza Coutinho de Mattos e Flávio Cezar 
Asayama Lopes, inscrita no CNPJ sob o nº 07.219.145/0001-27 na condição 
de Acionista Majoritária da CIA. BANDEIRANTE DE ELETRODOMÉSTICOS 
- CBE, convida os Srs. Acionistas desta, a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, na sede da empresa, na Rua Barão de
Petrópolis 347, RJ, no dia 11 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, em primeira
convocação, havendo quórum; ou, às 10:00 horas, em segunda convocação,
com qualquer número de Acionistas presentes, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: I) Destituição do Sr. PAULO RICARDO PEREIRA
FERREIRA, do cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, permanecendo,
somente, como Diretor-Técnico; II) Eleição do novo Diretor-Presidente e
fixação dos novos mandatos; III) Alteração do Artigo 4º e do Artigo 25, do
Estatuto Social; IV) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ/MF 30.099.147/0001-41 - JUCERJA/NIRE Nº 33 3 00145842

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
São convocados os Acionistas da COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – TURISRIO, a se reunir, em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 11 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na sede social 
da Companhia, na Rua Uruguaiana nº 118, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro-
RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição dos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação dos respectivos 
honorários. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018. Nilo Sergio Felix -  
Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL

RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR, Oficiala do Registro de Imóveis 
do 3º Oficio de registro de Imóveis de Duque de Caxias/RJ, na forma da lei, 
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que foi protocolado nesta Serventia em 11/07/2018 o requerimento pelo qual 
KRONE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa com 
sede na Estrada Três Rios nº 1173, sala 502, Freguesia de Jacarepaguá, Rio 
de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 22.823.822/0001-05, representa-
da neste ato por RAPHAEL DO CARMO RICCI, brasileiro, solteiro, maior, 
empresário, portador da Carteira de Identidade do Detran/RJ nº 11.661.538-
6, emitida em 19.05.2005 e inscrito no CPF/MF sob o nº 124.389.357-58, 
residente e domiciliado à Av. Lucio Costa, nº 3.600, Bloco 01, Aptº 1701, Bar-
ra da Tijuca, Rio de Janeiro, neste Estado, de acordo com a 1ª Alteração e 
Consolidação do Contrato Social, devidamente registrada junto a JUCERJA 
- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o Nire nº 33209972839,
de 21.01.2016r, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através
da Usucapião Extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973,
autuado sob protocolo 34487 de 09/03/2018, do imóvel urbano constante
de Prédio 187, da Rua Monte Caseros, próprio para residência, com a área
construída de 80,00m², edificado no lote de terreno nº 43, da quadra 61,
da mesma Rua Monte Caseros, Jardim 25 de Agosto, no primeiro distrito
deste Município, medindo 12,00m de frente, 17,00m de largura na linha dos
fundos, por 32,50m de extensão da frente aos fundos pelo lado direito e
31,50m pelo lado esquerdo, confrontando pelo lado direito com o lote nº
44, pelo lado esquerdo com o lote nº 42 e nos fundos com os lotes nºs 70, 
71 e 72, com a área de 463,00m². Inscrito junto à Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias sob o nº 1039074 e código imobiliário nº 1.2.217.039.001. 
Confrontantes: pelo lado direito com o lote nº 44 da quadra 61 de proprie-
dade do Sr. Everton Peixoto de Carvalho; pelo lado esquerdo com o lote nº
42 da quadra 61 de propriedade de Arlinda Ignacia de Araújo, Venceslau
Ladislau de Araújo e Estanislau Ladislau de Araújo; e nos fundos com o
lote nº 70 de propriedade de Hermann Zimmerle Junior e sua mulher Alba
Maria Rodrigues Zimmerle, lote nº 71 de propriedade de Luiz Teixeira Félix
e  lote nº 72 de propriedade de Cleonice Andrade Vieira, Maria de Fátima
Vieira de Oliveira, Amália Conde Vieira de Assis, Rosa Maria Conde Vieira, 
Olimpia Andrade Vieira , Antonio Conde Vieira e Inocencio Conce Vieira. 
Tudo conforme certidões de inteiro teor, memorial descritivo e documen-
tos que instruíram o procedimento. Assim sendo, ficam intimados terceiros
eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos
em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala
de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze)
dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contes-
tado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Re-
querentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente
registro conforme determina a Lei. Duque de Caxias, 27 de Dezembro de
2018. A Oficiala, Rafaela de Masi Palheiro Alencar.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocadas as empresas representadas por este 
Sindicato na base territorial do Município do Rio de Janeiro, a comparecerem 
a AGE que se realizará no dia 11/01/2019, às 09:30 horas em primeira 
convocação, ou às 10:00 horas em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1)- Tomar ciência da proposta de reivindicações apresentada pelo Sindicato 
profissional (SINDAUT); 2)- Discutir e aprovar uma  contraproposta  à ser  
negociada com o respectivo Sindicato;  3)- Discutir  e  aprovar a cobrança 
da Contribuição Assistencial  em favor do Sindicato, para atendimento   
das  despesas operacionais; 4)- Discutir, aprovar e autorizar a cobrança 
da contribuição sindical para toda a categoria; 5)- Assuntos Gerais. As 
empresas se farão representar através de sócio, diretor e/ou gerente 
devidamente credenciado, na sede do Sindicato situada na Av. Rio Branco, 
277 sala 402 - Centro - RJ, onde será  realizada a Assembleia.

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

2018–2019
O novo ano que se ini-

cia começou, de fato, nos 
estertores do ano velho, 
quando o presidente em 
exercício da Assembleia 
Legislativa fluminense, 
deputado André Ceci-
liano, entregou ao então 
governador em exercí-
cio, Francisco Dornelles, 
um cheque de R$ 120 
milhões para pagar o 13º 
dos servidores estaduais, 
ativos, inativos e pensionistas.

Em outro gesto de grande significado em relação à crise 
econômica e financeira enfrentada pelo governo estadual, 
André Ceciliano adotou, com o apoio do Colégio de Lí-

deres, medidas necessárias 
ao enfrentamento da crise, 
além de votar o orçamento de 
R$ 72,7 bilhões para 2019, 
com a inclusão de emendas 
parlamentares importantes.

Durante a solenidade de 
posse do governador Wilson 
Witzel, o deputado André 
Ceciliano declarou que a 
Alerj fez o dever de casa ao 
economizar R$ 378 milhões 
do orçamento de 2018. Em 
2017, a economia foi de R$ 
352 milhões.

Ressarcimento
A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janei-

ro, sob o comando do vereador Jorge Felippe, autorizou 
o ressarcimento à Polícia Militar dos pagamentos devi-
dos por conta de servidores da corporação estarem à dis-
posição do Legislativo carioca, num total de R$ 615,031 
mil. Esses pagamentos são correspondentes aos primeiros 
meses do segundo semestre de 2017.

Ações de segurança
Antes de deixar o governo estadual fluminense, o gen-

eral Richard Fernandez Nunes assinou com o então secre-
tário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento 
Social, Gabriel Carvalho Neves Franco dos Santos, con-
vênio em que este repassa aos cofres da Secretaria estadu-
al de Segurança R$ 80,050 milhões para serem investidos 
em ações de segurança pública.

Climatização escolar
R$ 5,731 milhões. Foi quanto a Secretaria estadual de 

Educação fluminense gastou com a compra de aparelhos 
de ar-condicionado para promover a climatização de al-
gumas unidades escolares da rede pública de ensino do 
Estado do Rio. A empresa beneficiada com a compra foi 
a Mundial Refrigeração. Serão instalados 500 aparelhos.

Calamidade pública
O governador Wilson Witzel, empossado na última 

terça-feira, vai governar o Estado do Rio em paz, mas em 
estado de calamidade pública, principalmente devido à 
queda da arrecadação estadual nos dois últimos anos. Em 
paz porque deve seguir o conselho dos mais experientes, 
porque o que Witzel menos precisa é entrar em confronto 
com a Assembleia Legislativa, maior parceira da gover-
nança estadual.

Entrando na guerra
Com a reeleição do 

neto para deputado es-
tadual, o presidente da 
Câmara Municipal do 
Rio, vereador Jorge Fe-
lippe, está de olho na 
trama que estaria sendo 
montada pelos aliados 
do prefeito Marcelo 
Crivella para afastá-lo 
do centro do poder na 
Capital fluminense. A jogada do poderoso vereador seria 
lançar Jorge Felippe Neto à sucessão de Crivella em 2020. 
A articulação já estaria em andamento.

Combate à pobreza
Terminaria em 2020 a vigência do Fundo Estadual 

de Combate à Pobreza (FECP) no Estado do Rio, mas, 
como ainda não se dissipou o cenário de crise econômica 
e financeira, a Alerj, a pedido do então governador Luiz 
Fernando Pezão, aprovou a prorrogação da FECP até 
2023, quando se espera que as nuvens negras do cenário 
econômico nacional tenham passado. Até lá, porém, Pezão 
pode não estar em completa liberdade.

Deputado André Ceciliano

Governador Wilson Witzel

Deputado Jorge Felippe Neto

Equatorial prevê aumento  
de 50% na base de clientes

A elétrica Equatorial 
Energia está confiante que 
terá um crescimento de 50% 
no número de clientes aten-
didos por suas distribuido-
ras após fechar a aquisição 
de empresas da Eletrobras 
no Alagoas e no Piauí em 
leilões de privatização reali-
zados pela estatal em 2018, 
afirmou nesta quinta-feira o 
diretor financeiro do grupo, 
Eduardo Haiama.

Em teleconferência com 
analistas sobre a compra 
dos ativos, o executivo afir-
mou ainda que a Companhia 
Energética de Alagoas (Ceal) 
tem R$ 446,8 milhões em 
contingências e pagamentos 
em atraso, dos quais ao me-
nos R$ 200 milhões deverão 

ser quitados pela Equatorial 
logo após assumir o controle 
da distribuidora, o que é pre-
visto para março.

A Equatorial se compro-
meteu a fazer um aporte de 
cerca de R$ 545 milhões na 
distribuidora. O valor do 
aporte é o segundo maior en-
tre os estabelecidos para as 
seis distribuidoras vendidas 
pela Eletrobras, ficando atrás 
apenas do exigido na Cepisa 
(R$ 721 milhões), que tam-
bém ficou com a Equatorial.

A Equatorial Energia 
venceu em 28 de dezembro 
o leilão de privatização da 
Ceal ao apresentar a única 
oferta pela empresa em ses-
são de licitação na bolsa pau-
lista B3. 

Farmacêutica Bristol-Myers 
compra a Celgene por US$ 74 bi

Por US$ 74 bilhões a nor-
te-americana Bristol-Myers 
Squibb comprou a Celgene, 
valor que representa uma das 
maiores fusões já registradas 
no setor farmacêutico. Mes-
mo tendo sido anunciada 
nesta quinta-feira, as empre-
sas esperam concluir a tran-
sação no terceiro trimestre 
deste ano.O montante em 
dinheiro será financiado por 
uma combinação de caixa e 
emissão de dívida.

O negócio, que cria uma 
empresa farmacêutica com 
uma série de medicamentos 
para tratamento de câncer e 
receita de mais de US$ 1 bi-
lhão, acontece após a Celgene 
comprar a Juno Therapeutics, 
desenvolvedora de uma droga 

experimental para tratamento 
da doença, por US$ 9 bilhões, 
projeto visando terapia de re-
ceptor antígeno de células T, 
conhecido como CAR-T.

A Bristol-Myers foi a pri-
meira a produzir na área de 
imunoterapia com o medica-
mento Yervoy e, posterior-
mente, com o Opdivo, mas 
está sob pressão à medida que 
o medicamento Keytruda, da 
rival Merck, aumenta sua par-
ticipação no mercado de trata-
mento de câncer de pulmão, o 
segmento de oncologia mais 
lucrativo. As negociações co-
meçaram em setembro, com a 
Bristol-Myers se aproximan-
do da Celgene, de acordo com 
uma fonte familiarizada com 
o assunto.
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CNPJ/MF nº 05.039.392/0001-16

Notas 2017 2016
Ativo 5.714.201 7.304.243
Ativo Circulante 5.714.201 7.304.243
Disponível 4
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.783.644 6.329.713
Créditos 6
Adiantamentos a Empregados 13.212 314.990
Impostos a Compensar 4.634 12.068
Outros Valores a Receber 90
Antecipapação de Recursos de Projetos 1.912.621 647.472
Ativo não Circulante - -
Imobilizado - -
Bens 7.000 7.000
(-)Depreciação Acumulada (7.000) (7.000)
Passivo e Patrimônio Líquido 5.714.201 7.304.243
Passivo Circulante 7 6.336.802 7.948.135
Salários e Contribuições à Pagar 62.131 202.974
Impostos a Recolher 11.429
Recursos de Entidade Pública 3.658.572 7.416.578
Repasses 54.000
Outras Obrigações 2.550.670 328.583
Patrimônio Liquido 8 (622.601) (643.892)
Patrimônio Social 7.000 7.000
Superávit (Déficit) Acumulado (629.601) (650.892)

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais)

1. Contexto Operacional. O Centro de Integração e Desenvolvimento Sus-
tentável , doravante denominado CIEDS BRASIL, é uma associação civil, de
direito privado, sem fins lucrativos, democrático, apartidária, independente, que
sem destinção de nacionalidade, credo, raça, orientação sexual e gênero, bem 
como para a pessoa com deficiência, dirige suas atividades para resgate, e a
promoção social do Brasil, desenvolvendo programas sociais, educacionais,
politicos econômicos,ambientais, culturais, esportivos e de saúde em prol do
desenvolvimento integrado e sustentável e da melhoria da qualidade de vida.
Sua regência se dá pelo Estatuto Social. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis. 2.1) Base de Apresentação. O sistema de contabilização,
bem como as demonstrações contábeis foram elaboradas com a observação
dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Técnicas Brasileira 
de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas norma ITG
2002 aprovadas na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade 
destinadas as Entidades de interesse social, sem finalidade de lucros. Incluem,
ainda, as disposições da Lei e normas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) com os novos dispositivos introduzidos pela Lei nº11.638/07, Lei
nº11.941/09 e Lei nº 12.249/10. 3. Principais Práticas Contábeis e Critério
de Apuração. 3.1) As receitas e despesas  são reconhecidas, mensalmente,
respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os 
Princípios da Oportunidade e da Competência. 3.2) As doações, subvenções
e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receitas. 3.3) As 
receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação es-
pecífica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas
próprias segregadas das demais contas da entidade. 3.4) O valor do superávit
ou déficit do exercício  são registrados na conta Superávit ou Déficit do Exercício
no Patrimônio Líquido enquanto não aprovado pela Assembléia da Entidade e
após a sua aprovação, são transferidos para os respectivos Fundos ou Patri-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO FINDOS EM 31/12/2017 E 2016
(Em Reais )

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais )

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais )

Receitas Operacionais 2017 2016
Com Restrições 10.790.772 10.390.224
Sem Restrições 1.021.393 1.415.516

11.812.165 11.805.740
Custo e Despesas Operacionais -
 Com Restrições (10.949.492) (10.695.275)
Salários, Encargos Sociais e Benefícios (6.509.576) (6.885.126)
Despesas com Serv. Contratados PF e encargos (6.025) (58.405)
Despesas com Serviços Prestados Pessoa Jurídica (1.349.263) (1.502.295)
Locações (56.544) (13.970)
Materiais,Máquinas e Equipamentos (11.623) (3.924)
Uniformes (34.198) (61.858)
Prêmios (66.250) (86.535)
Despesa com Manutenção de Equipamentos (322.998) (336.415)
Despesa com Alimentação (233.115) (251.534)
Condução Urbana (308.200) -
Material de Escritório (32.069) (27.026)
Transportes e Fretes (302.511) (380.592)
Aluguel (8.623) (45.862)
Energia Elétrica (64.941) (98.786)
Telefônica (26.512) (27.187)
Despesas com Oper.Técnicas (535.405) -
Outras despesas Operacionais (1.081.410) (915.760)
Impostos, taxas e contribuições (229) -
Despesas Administrativas - Sem Restrições (1.127.631) (1.718.260)
Salários, Encargos Sociais e Benefícios (624.240) (587.208)
Despesas com Serv. Contratados PF e encargos (3.624) (10.600)
Despesas com Serviços Prestados Pessoa Jurídica (108.511) (549.257)
Aluguel e encargos (252.403) (218.286)
Condomínio - (29.726)
Energia Elétrica (40.639) (27.942)
Material de Escritório (2.565)
Transportes Urbanos (171) (1.570)
Alimentação (1.604) (2.897)
Uniformes - (1.439)
Despesa com Manutenção de Equipamentos (35.454)
Assinaturas e Publicações (16.515) (12.831)
Doações (8.302) (233.334)
Outras despesas adminstrativas (15.967) (20.686)
Impostos, taxas e contribuições (17.636) (22.484)
Resultado Operacional (264.958) (607.795)
Receitas e Despesas Financeiras 286.249 297.907
Receitas Financeiras com Restrições 215.377 422.704
Receitas Financeiras sem Restrições 157.445 473
Despesas financeiras com Restrições (57.256) (117.650)
Despesas financeiras sem Restrições (29.317) (7.620)
Superávit ( Déficit) do Exercício 21.291 (309.888)

Superávit(Déficit)
Patrimônio

Social
Outras  

Reservas
Acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2015 7.000 41.258 (382.262) (334.004)
Déficit do Exercício - - (309.888) (309.888)
Baixa da Reserva p/
 Obrigações e Conting.Trab. - (41.258) 41.258 -
Saldos em 31/12/2016 7.000 - (650.892) (643.892)
Superávit do Exercício - - 21.291 21.291
Saldos em 31/12/2017 7.000 - (629.601) (622.601)

Descrição: 2017 2016
Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício 21.291 (309.888)
(Aumento) Redução de ativos operacionais
Impostos a Recuperar 7.434 1.993
Adiantamentos a Empregados 301.778 (30.813)
Outros Valores a Receber (90) 856.887
Adiantamentos para Projetos (1.265.149) (404.228)
Total (956.027) 423.839
Aumento (Redução) de passivos operacionais
Outras Obrigações 2.222.087 (787.949)
Fornecedores - (52)
Salarios e Contribuições a Pagar (140.843) (186.537)
Impostos a Recolher 11.429 -
Recursos de Projetos (3.758.006) 1.766.939
Repasses 54.000 -
Total (1.611.333) 792.401
Caixa aplicado nas atividades operacionais (2.546.069) 906.352
Aumento(Redução) do Caixa (2.546.069) 906.352
Caixa e equivalentes no exercício
Disponibilidades no final do exercício 3.783.644 6.329.713
Disponibilidades no início do exercício 6.329.713 5.423.361

mônio Social. 3.5) O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição; 3.6) Os
direitos e obrigações do Cieds Brasil, estão em conformidade com seus efetivos 
valores em reais. 3.7) Os Recursos Recebidos do Poder Público Nacional são 
Aplicados conforme finalidades institucionais de conformidade com o Estatuto 
Social e dos Convênios Contratados:

2017 2016
Projetos Recursos (Em R$) Aplicados (Em R$) Recursos (Em R$) Aplicados (Em R$)

Projeto Centro de Referência Para Pessoas com Deficiência 7.088.187,70 7.088.187,70 7.345.008,12 7.345.008,12
Projeto Iniciativa Jovem - - 80.000,00 80.000,00
Projeto Craque do Amanhã-SG - - 215.744,95 215.744,95
Projeto Craque do Amanhã-Grajaú - - 523.806,93 523.806,93
Projeto Shell Life Wire Brasil 2016 1.947.299,41 1.947.299,41 1.737.216,44 1.737.216,44
Projeto Prog. Jovem Monitor 1.621.103,53 1.621.103,53
Demais Projetos 134.181,42 134.181,42 488.447,17 488.447,17
Total 10.790.772,06 10.790.772,06 10.390.223,61 10.390.223,61

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Adiantamento de férias 10.286,65 314.989,91
Empréstimos a funcionários 1.050,00 -
Adiantamento de salário 1.875,00 -
Total 13.211,65 314.989,91
6.3) Despesas Antecipadas. Representado pelo saldo de antecipação de Re-
cursos de Projetos, pendentes de prestação de contas até a data de fechamento 
do balanço, pago em 2017 a ser reconhecido no período seguinte:

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Adiantamentos despesas para Projetos 1.912.621,39 647.471,96
Outros valores a Receber 90,00 -
Total 1.912.711,39 647.471,96
7. Passivo Circulante e não Circulante. 7.1) Obrigações Trabalhistas. Refe-
re-se a obrigações trabalhistas que a Instituição tem na liquidação financeira, cujo
os valores já foram reconhecidos no resultado. (Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Salários a Pagar 36.455,00 40,00
13º Salário a Pagar - 291,20
Contribuição Sindical a Pagar 1.291,22 488,45
Pensão Alimentícia a Pagar 593,21 1.960,58
Rescisão a Pagar 382,92 382,92
Total 38.722,35 3.163,15
7.2) Encargos Sociais. Refere-se  a obrigações que a Instituição tem na liquida-
ção de encargos de Previdência Social e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
cujo valores já foram reconhecidos no resultado. (Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Contribuição Previdenciária 18.779,90 123.937,11
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 4.628,29 39.282,05
Total 23.408,19 163.219,16

4. Caixa e Equivalentes de Caixa. (Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Caixa 256,13 805,75
Banco Conta Movimento C/Restrições 2.384,59 2.384,97
Banco Conta Movimento S/Restrições 2.809.826,76 179,67
Aplicações Financeiras C/Restrições 964.670,00 6.288.332,14
Aplicações Financeiras S/Restrições 6.506,24 38.010,82
Total 3.783.643,72 6.329.713,35
5. Instrumentos Financeiros. 5.1) Classificação e Valorização dos Ins-
trumentos Financeiros. A Instituição mantém operações com instrumentos 
financeiros não derivativos . A administração desses instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança. Instrumentos financeiros não derivativos 
incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa e 
equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim como contas a 
pagar e outras dívidas. A classificação depende da finalidade para a qual os ins-
trumentos financeiros foram adquiridos. Os principais instrumentos financeiros 
ativos e passivos em 31/12/2017 constituem o caixa e equivalentes de caixa da 
Entidade, tendo como saldo de disponibilidades, valores de mercado idênticos 
aos respectivos saldos contábeis. 5.2) Derivativos. A Instituiçãoi não realizou 
aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco, durantes os exercícios de 2017 e de 2016. 6. Créditos. 6.1) Impostos 
a Recuperar. Representado pelo saldo de tributos recolhidos indevidamente 
cujos valores a Entidade busca recuperar perante os respectivos Órgãos Go-
vernamentais:

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Contribuição Previdenciária 4.634,23 12.067,70
6.2) Adiantamentos. Representado pelo saldo de adiantamentos concedidos 
no período, pendentes de prestação de contas até a data de fechamento do 
balanço pago em 2017 a ser reconhecido no período seguinte:

7.3) Obrigações Fiscais. Refere-se a obrigações que a Instituição tem na liqui-
dação financeira de imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto sobre Serviços 
e Contribuições do Pis sobre folhas de salários, no montante de R$11.429,13, 
cujo valores já foram reconhecidos no resultado.

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Imposto de Renda Retido na Fonte 10.458,81 29.998,62
Imposto sobre Serviços 118,20 118,20
Pis sobre Salários 852,12 6.474,48
Total 11.429,13 36.591,30
7.4) - Outras Obrigações. Refere-se a obrigações que a Instituição tem na li-
quidação financeira nas rúbricas de Contas a Pagar a devolução dos saldos por 
encerramentos dos Projetos, no montante de R$2.550.670,17.

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Projeto Tour do Rio 100.175,74 80.376,84
Projeto TV DEGASE 58.742,08 58.742,08
Projeto Craque do Amanhã 97.546,70 28.832,13
Projeto Fifa 145.488,14 -
Projeto Shell Live Wire Brasil 2016 - 62.851,11
Projeto Centro de Ref. para Pessoas
 com Deficiência 2.148.006,40 -
Outros Projetos 711,11 95.580,30
Serviços Prestados Pessoa Física - 2.200,92
Total 2.550.670,17 328.583,38
7.5) Recursos de Projetos a Executar. Refere-se a obrigações que a Institui-
ção tem na liquidação financeira de projetos em execução devidamente contra-
tadas com Orgão Público Nacional, no montante de R$3.712.571,66 conforme 
demonstrado abaixo:

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Projeto Centro de Ref.Pessoas c/ Deficiência - 6.981.790,28
Projeto Football For Hope 2014 - 188.680,47
Projeto Iniciativa Empreendedora - 81.198,36
Projeto Craque do Amanhã - RJ - 71.428,35
Projeto Cieds-Parceria Cieds Brasil 2.715.000,00
Projeto Prog.Jovem Monitor 878.641,19
Demais Projetos 64.930,47 93.480,84
Total 3.658.571,66 7.416.578,30
7.6) Repasses. Representado pelo saldo no valor de R$54.000,00 referente 
a obrigação que a Instituição tem na liquidação financeira dos Repasses para 
Projetos em andamentos. 8. Patrimônio Líquido. 8.1) Patrimônio Social. 
Constituido com os Bens no valor de R$7.000,00. 8.2) Superávits/Déficit Acu-
mulados. O Déficit Acumulado no valor de R$629.600,89, refere-se aos paga-
mentos das despesas de contra partida para realização de projetos. 9. Tributos 
e Contribuições. 9.1) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contri-
buição Social Sobre o Lucro (CSSL). Em virtude de ser uma Entidade sem 
fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento dos tributos federais 
incidentes sobre seu superávit (défict) de acordo com o artigo 174 do Regula-
mento de Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/99 
e Lei nº 9.532/97. 9.2) Pis. Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, 
está sujeita ao pagamento da Contribuição para o Pis calculada sobre a folha de 
salários a alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97.
Fábio Antônio Muller Mariano - Presidente - CPF 078.307.517-06. Fátima M. 
Valois Folco - Téc. ContabilidadeCRC-RJ 076530/O-1 - CPF337.624.657-20

O Balanço foi Auditado por AUDISA Auditores Independentes - 
Relatório GT-P 22/18

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do pre-
sente instrumento, I – DECLARAM sua intenção de: a) adqui-
rir/assumir o controle societário do BANCO MÁXIMA S.A., 
CNPJ 33.923.798/0001-00, o(a) qual passará a funcionar com as característi-
cas abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação 
do Banco Central do Brasil, conforme previsto no contrato de compra e venda 
e acordo de acionistas para a formação de Grupo de Controle firmado entre 
as partes: Denominação social: Banco Máxima S.A. Local da sede: Avenida 
Atlântica, nº 1.130, 12º andar (parte), Copacabana, Rio de Janeiro (RJ). Com-
posição societária: Nível I:

ACIONISTAS CONTROLADORES
Percentual

em ações ON
Ações ON 

Detidas
Daniel Bueno Vorcaro (CPF 062.098.326-44) 67,38 35.201.816
Augusto Ferreira Lima (CPF 785.851.395-87) 10,00 5.224.418
Bruno Guedes Pereira (CPF 225.005.558-01) 3,00 1.567.325
Yan Maia Tironi (CPF 565.839.665-49) 3,00 1.567.325
Alexandre Tadeu Seguim (CPF 195.530.718-05) 3,00 1.567.325
Antônio Marques de Oliveira Neto 
 (CPF 272.698.128-37) 3,00 1.567.325
Felipe Wallace Simonsen (CPF 180.471.708-80) 1,75 914.273
Armando Miguel Gallo Neto (CPF 128.207.668-03) 1,75 914.273
Total 92,88% 48.524.080
II – ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventu-
ais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao 
Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias contados 
da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam 
devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). 

Gerencia Técnica de Organização do Sistema Financeiro no Rio de Janeiro 
(GTRJA). 

Av. Presidente Vargas, 730 – 19º andar - Centro; CEP 20071-900 – 
Rio de Janeiro – RJ. 

Processo nº 1701632678. 
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018. 

Daniel Bueno Vorcaro; Augusto Ferreira Lima; Bruno Guedes Pereira; Yan 
Maia Tironi; Alexandre Tadeu Seguim; Antônio Marques de Oliveira Neto; Fe-
lipe Wallace Simonsen; Armando Miguel Gallo Neto.

SEXTO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS 
OFICIAL LINO NORUEGA VIANNA BASTOS 

SUBSTITUTO IZABEL CRISTINA BASTOS CARDOSO 
AVENIDA RIO BRANCO, 39 - 7° ANDAR RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Ref.: Contrato de Alienação 
Fiduciária n° 10134555201 Protocolo n° 437.437

IZABEL CRISTINA BASTOS CARDOSO, oficial do Serviço de Re-
gistro de lmóveis do 6° Serviço Registral de Imóveis, atendendo a 
requerimento de 28/11/2018, prenotado sob o n° 437.437, procede 
por meio do presente, nos termos do art. 26, § 4° da Lei n° 9.514/97, 
à INTIMAÇÃO de MARCELO RAIOL SOUZA DA SILVA e sua mulher 
ROSA CRISTINA DE ANDRADE PEREIRA, para que compareça a 
esta Serventia, situada na Avenida Rio Branco, n° 39 — 7° andar 
— Centro — Rio de Janeiro/RJ, no prazo improrrogável de 15 (quin-
ze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos 
encargo(s) vencido(s) e não pago(s), previstos no Contrato de Alie-
nação Fiduciária, firmado em 28/10/2015, registrado na matrícula 
104.559, sob o R-10, a qual diz respeito ao imóvel situado na AVE-
NIDA DOM HELDER CAMARA, N° 9098 — APARTAMENTO 604 — 
BLOCO 04 — QUINTINO BOCAIÚVA — RIO DE JANEIRO/RJ, de 
responsabilidade de V. Senhoria. Segundo o requerimento, o valor 
deste(s) encargo(s), posicionado em 16/07/2018, sujeita-se a atua-
lização monetária, juros de mora e ao acréscimo do(s) encargo(s) 
que vencer(em), até a data do efetivo pagamento, conforme planilha 
de débitos que o acompanha. Fica V. Senhoria cientificado de que o 
não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na con-
solidação da propriedade do imóvel acima mencionado, em favor do 
credor fiduciário, nos termos do art. 26, § 7°, da Lei no 9.514/97. Rio 
de Janeiro, 17 de Dezembro de 2018. IZABEL CRISTINA BASTOS 
CARDOSO, OFICIAL SUBSTITUTO, MAT. 94/2894. 

BNDES empresta R$1,81 bi à Logum Logística
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e a Logum 
Logística S.A (Logum) cele-
braram contrato de financia-
mento no valor de R$ 1,81 
bilhão para a implantação da 
infraestrutura dutoviária e de 
armazenamento do Sistema 
Logístico de Etanol. O apoio 
do banco  corresponde a apro-
ximadamente 54% dos inves-
timentos no projeto, que tota-
lizam cerca de R$ 3,3 bilhões, 
considerando-se as duas fases.

Com a operação anuncia-
da nesta quinta-feira, a Lo-
gum dará continuidade aos 
investimentos de implanta-
ção do Sistema Logístico de 
Etanol, cuja fase inicial foi 
apoiada pelo BNDES com 
recursos de empréstimo-
ponte contratado em 2011.

Além da realização de 
nova fase de investimentos 
para a expansão de capacida-
de do sistema, parte do novo 
financiamento será utilizada 
no alongamento da dívida do 
empréstimo-ponte.

Em 2017, o sistema trans-
portou por meio de dutos 2,5 
bilhões de litros de etanol, o 
que o torna o principal siste-
ma de escoamento do etanol 
brasileiro e o único a utilizar 
o modal dutoviário.

O projeto envolve a cons-
trução de cerca de 128 km 
adicionais de dutos próprios 
a partir de Guararema (SP), 
divididos em dois trechos 
novos: um até São José dos 
Campos (SP), com 36 km, e 
outro até São Caetano do Sul 
(SP), com 92 km, passando 
por Guarulhos (SP).

O projeto prevê ainda a 
implantação de um terminal 
de armazenagem de com-
bustível em Guarulhos (SP).

Segundo o BNDES ex-
plicou em nota, após a con-
clusão dos novos investi-
mentos, prevista para 2021, 
a capacidade de transporte 
de combustível será expan-
dida para mais de 8 bilhões 
de litros de etanol/ano. Além 
disso, 128 km de novos du-
tos previstos no projeto vão 

substituir 400 mil viagens de 
caminhões que ocorrem por 
ano na região metropolitana 
de São Paulo, o que permi-
tirá uma redução na emissão 
de gás carbônico equivalente 
a 700 mil toneladas por ano.

O Sistema Logístico de Eta-
nol consistirá em aproximada-
mente 481 km de dutos pró-
prios da Logum e em terminais 
em Uberaba (MG), Ribeirão 
Preto (SP) e Guarulhos (SP), 
com a finalidade de conectar 
as regiões produtoras do inte-
rior de São Paulo e de Minas 
Gerais aos principais centros 
consumidores das regiões me-
tropolitanas de São Paulo e Rio 
de Janeiro, através de dutos 
próprios e de dutos da Petrobras 
operados pela Transpetro.

Cerca de 353 km de du-
tos próprios da Logum, en-
tre Uberaba (MG) e Paulínia 
(SP), e os terminais coletores 
e de armazenamento de etanol 
em Ribeirão Preto (SP) e Ube-
raba (MG) foram concluídos 
com apoio do empréstimo-
ponte e já estão em operação.

A partir de Paulínia, o aten-
dimento às regiões metropo-
litanas de São Paulo e Rio de 
Janeiro é feito através da uti-
lização de dutos da Petrobras 
operados pela Transpetro. 
“Apenas os novos dutos vão 
substituir 400 mil viagens de 
caminhões que ocorrem por 
ano na região metropolitana 
de São Paulo”, disse em nota 
o presidente da Logum, Wag-
ner Biasoli. O projeto está 
alinhado com o RenovaBio, 
política pública que traz entre 
seus objetivos a promoção da 
expansão do biocombustível 
na matriz energética nacional.

Em outubro do ano passa-
do, a Odebrecht Transport e a 
Camargo Corrêa Construções 
tiveram aval do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) para a venda 
de suas fatias na Logum. Com 
a transação aprovada, Petro-
bras, Raízen e Copersucar 
ficaram com fatia de 30% 
cada uma na Logum, que 
ainda tem como sócia a Uni-
duto, com 10%.

China: projeto piloto de facilitação comercial
O regulador de divisas da 

China decidiu lançar um pro-
jeto piloto para facilitar os 
recebimentos e pagamentos 
cambiais na Grande Área da 
Baía Guangdong-Hong Kong-
Macau, em Shanghai e na Pro-
víncia de Zhejiang. A Adminis-
tração Estatal de Divisas apoia 
que os bancos prudentes e com-
placentes adotem medidas mais 
convenientes para lidar com 
recebimentos e pagamentos co-
merciais para as empresas idô-
neas, informou o jornal Shan-
ghai Securities News.

Tais medidas incluem a oti-

mização da análise de docu-
mentos e corte da burocracia 
nos recebimentos cambiais de 
comércio. Para a receita cam-
bial do comércio de mercado-
rias real e legítima, as empresas 
poderão transferir diretamente 
o dinheiro de suas contas cor-
rentes ou optar por completar as 
liquidações cambiais.

Os bancos não exigirão 
mais registro antecipado 
para empresas ao realizar 
transações de reembolso de 
remessas. A verificação de 
informações eletrônicas para 
a declaração de importação 

poderá ser liberada se os pa-
gamentos cambiais forem 
confirmados pelos bancos.

Os resultados do projeto 
piloto serão revisados à me-
dida que o regulador de divi-
sas continuará promovendo a 
liberalização e facilitação do 
comércio e investimento, se-
gundo o relatório. A China se 
abrirá ainda mais e facilitará 
significativamente o acesso 
ao mercado, segundo a Confe-
rência de Trabalho Econômi-
co Central anual realizada em 
Beijing em dezembro. Com 
agência Xinhua

OBanco Inter, de va-
rejo digital captou  
R$ 12 milhões com 

Letra Imobiliária Garantida 
(LIG). Para o diretor de in-
vestimentos do banco, Rafa-
el Rodrigues, o movimento é 
também um meio de ampliar 
a oferta de aplicações para 
investidores. Isenta de co-
brança de Imposto de Renda 
para pessoas físicas e inves-
tidores estrangeiros, a LIG é 
um tipo de investimento que 
surgiu em 2014, por meio 
de uma Medida Provisória. 
Foi regulamentada no fim de 
2017 pelo CMN.
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CIEDS - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável
CNPJ/MF nº 02.680.126/0001-80

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

Notas 2017 2016
Ativo 20.031.958 19.616.074
Ativo Circulante 19.883.869 19.530.733
Disponível 4
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.679.246 5.454.120
Créditos 6
Adiantamentos a Empregados 271.012 210.065
Adiantamentos a Fornecedores 1.931 -
Impostos a Compensar 24.313 24.394
Adiantamento Despesas de Projetos 14.744.627 13.581.966
Outras Contas a Receber 1.162.740 260.188
Ativo Não Circulante 7 148.089 85.341
Depósitos Judiciais 19.500 52.615
Bloqueio Judicial 56.219 -
Imobilizado 72.370 32.726
Bens 426.991 377.951
(-)Depreciação Acumulada (354.621) (345.225)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais)
2017 2016

Receitas Operacionais 75.261.127 79.761.336
Com Restrições 70.488.319 72.732.022
Sem Restrições 4.772.808 7.029.314
Custo e Despesas Operacionais
- Com Restrições (70.381.824) (72.691.482)
Salários,Encargos Sociais e Benefícios (54.275.532) (52.748.259)
Despesas com Serv. Contratados PF e Encargos (186.259) (371.089)
Despesas com Serv. Prestados Pessoa Jurídica (2.045.264) (5.944.708)
Aluguéis e Encargos (2.033.120) (2.109.980)
Energia Elétrica (337.589) (356.458)
Telefone (432.220) (273.678)
Combustíveis e Lubrificantes (311.871)
Locações (102.006) (34.562)
Materiais,Máquinas e Equipamentos (663) (58.872)
Viagens e Estadias (1.149.211) (749.502)
Alimentação (1.753.345) (2.456.111)
Transportes e Fretes (1.775.830) (2.949.529)
Cópias e Reproduções (94.916) (128.020)
Cursos e Seminários (130.585) (198.251)
Materiais de Escritório (90.579) (262.073)
Materiais de Limpeza (243.489) (332.010)
Uniformes (23.682) (27.577)
Material Esportivo (3.771) (29.499)
Prêmios (70.849) -
Despesas com Operações Técnicas (3.669.316) -
Outras Despesas Operacionais (1.624.145) (2.854.661)
Impostos,Taxas e Contribuições (27.582) (806.643)
Despesas Administrativas - Sem Restrições (6.179.476) (6.484.125)
Salários,Encargos Sociais e Benefícios (2.115.263) (2.107.496)
Desp. c/ serv. contratados PF e encargos sociais   (196.339) (205.617)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS 
EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais)

Patri-
mônio
Social

Outras  
Reservas

Superávit
(Déficit)

Acumulados Total
Saldo em 31/12/2015 315.921 3.482.541 418.589 4.217.051
Superávit do Exercício - - 963.419 963.419
Constituição do Fundo Insti-
tucional 1.382.008 - (1.382.008) -
Saldo em 31/12/2016 1.697.929 3.482.541 - 5.180.470
Despesas não Computadas 
na Conta de Resultado - - (47.459,00) (47.459,00)
Déficit do Exercício - - (1.349.737) (1.349.737)
Reversão da Reserva
 de Contigência - (1.250.029) 1.250.029 -
Saldo em 31/12/2017 1.697.929 2.232.512 (147.167)  3.783.274

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais)

Descrição: 2017 2016
Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício (1.349.737) 963.419
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e Amortização 9.396 30.705
Total (1.340.341) 994.124
(Aumento) Redução de ativos operacionais
Impostos à Compensar 81 (3.007)
Adiantamentos a Empregados (60.947) (37.725)
Adiantamentos a Fornecedores (1.931) -
Adiantamentos para Projetos (1.169.001) (4.608.101)
Contas a Receber (948.876) 73.708
Depósitos Judiciais (23.221) -
Total (2.203.895) (4.575.125)
Aumento (Redução) de passivos operacionais
Outras Obrigações (3.557) (17.351)
Fornecedores (31.494) (1.809.188)
Salarios e Contribuições a Pagar 1.802.379 353.758
Impostos a Recolher 41.763 (4.181.869)
Recursos de Projetos 1.750.767 7.606.699
Repasses 1.496.407 -
Outras Contas a Pagar (3.237.863) -
Total 1.818.402 1.952.049
Caixa aplicado nas atividades operacionais (1.725.834) (1.628.952)
Atividades de Investimento
(Aumento) Redução em imobilizado (49.040) (21.473)
Caixa aplicado das atividades de investimento (49.040) (21.473)
Aumento(Redução) do Caixa (1.774.874) (1.650.425)
Caixa e equivalentes no exercício
Disponibilidades no final do exercício 3.679.246 5.454.120
Disponibilidades no início do exercício 5.454.120 7.104.545

1. Contexto Operacional. O Centro Integrado de Estudos e Programas de De-
senvolvimento Sustentável, também designado pela sigla CIEDS, é uma Asso-
ciação, com Fins não econômicos, filantrópicos, apartidária, independente, que
sem destinção de etnia, naturalidade, genêro, orientação sexual ou religiosa, bem 
como para com a pessoa com deficiência.Sua regência se dá pelo Estatuto Social.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. O sistema de contabilidade,
bem como as demonstrações contábeis foram elaboradas com a observação dos 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Técnicas  Brasileiras de
Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG2002
aprovada na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade destina-
das as Entidades de interesse Social, sem finalidades de lucros. Incluem, ainda, as
disposições da Lei e normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) com os novos dispositivos introduzidos pela Lei nº11.638/07,11.941/09 e 
Lei nº12.249/10. 3. Principais Práticas Contábeis e Critério de Apuração. 3.1.

As receitas e despesas são reconhecidas mensalmente. 3.2. As doações, sub-
venções e contribuições para custeio são contabilizados em contas de receitas. 
3.3. As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação 
específica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas 
próprias segregadas das demais contas da entidade. 3.4. O valor do Superávit ou 
Déficit do Exercício são registrados na conta Superávit ou Déficit  do Exercício no 
Patrimônio Líquido enquanto não aprovado pela Assembléia da Entidade e após 
a sua aprovação, são transfereidos para os respectivos Fundos ou Patrimõnio 
Socail. 3.5. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. 3.6. Os direitos 
e obrigações do Cieds-Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvol-
vimento Sustentável, estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 
3.7. Os Recursos Recebidos do Poder Público Nacional são Aplicados conforme 
finalidades institucionais de conformidade com o Estatuto Social e dos Convênios 
Contratados. 

Notas 2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido 20.031.958 19.616.074
Passivo Circulante 8 16.248.684 14.435.604
Fornecedores - 31.494
Salários e Contribuições à Pagar 3.641.151 1.844.093
Impostos à Recolher 395.521 353.758
Antecipações de Recursos de Projetos 3.786.295 2.035.528
Repasses 1.496.406 -
Outras Obrigações 37.760 41.317
Outras Contas à Pagar 6.891.551 10.129.414
Patrimônio Líquido 9 3.783.274 5.180.470
Patrimônio Social 1.697.929 1.697.929
Outras Reservas 2.232.512 3.482.541
Superávit (Déficit) Acumulado (147.167) -

2017 2016
Despesas com Serviços Prestados PJ (608.051) (1.546.636)
Aluguel e encargos (488.883) (504.119)
Energia Elétrica (51.182) (50.684)
Telefone (127.477) (82.984)
Material de Escritório (28.844) (21.023)
Cópias e Reproduções (53.687) (59.867)
Transportes Urbanos (16.427) (15.720)
Alimentação (63.047) (28.449)
Despesas com Manutenção de Equipamentos (31.728) (19.871)
Uniformes (1.608) (2.112)
Cursos e Seminários (62.291) (85.350)
Transportes e Fretes (29.212) (12.786)
Viagens e Estadias (159.731) (107.351)
Doações (1.758.942) (738.396)
Legais e Jurídicas (36.438) (162.115)
Bens de Pequeno Valor (1.372) (11.650)
Despesas C/ Manutenção e Reparo (13.840) (47.483)
Devolução Recursos de Convênios (5.777) (476.772)
Outras despesas adminstrativas (260.629) (150.911)
Depreciações (9.396) (30.705)
Impostos, taxas e contribuições (59.312) (16.028)
Resultado Operacional (1.300.173) 585.729
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas Financeiras Com Restrições 6.073 119.882
Receitas Financeiras Sem Restrições 147.362 540.032
Despesas financeiras Com Restrições (112.568) (115.816)
Despesas financeiras Sem Restrições (90.431) (166.408)

(49.564) 377.690
Superávit ( Déficit) do Exercício (1.349.737) 963.419

2017 (Em R$) 2016 (Em R$)
Projetos Recursos Aplicados Recursos Aplicados
Ações de Proteção Básica e Especial na 1º Cas 5.163.386,63 5.163.386,63 7.729.694,72 7.729.694,72
Atendimento de adultos e idosos em Unidade de Reinserção Social 3.967.950,71 3.967.950,71 5.417.285,82 5.417.285,82
Crianças e Adolecentes 2.008.279,47 2.008.279,47 - -
Reinserção Social de pessoas convivendo com transtornos mentais Juliano Moreira 8.327.124,33 8.327.124,33 15.388.644,75 15.388.644,75
Reinserção Social de pessoas convivendo com transtornos mentais Nise da Silveira 6.772.987,27 6.772.987,27 7.336.193,17 7.336.193,17
Unidade de reinserção Social de pessoas convivendo com transtornos mentais 22.457.781,44 22.457.781,44 19.086.698,90 19.086.698,90
Rede Socio Assistencial Nilopolis 42.052,89 42.052,89 1.893.728,81 1.893.728,81
Estratégia de Fortalecimento de Vínculos -Relação Família Escola 1.536.923,61 1.536.923,61 1.394.629,14 1.394.629,14
Programa Tutoria 3.062.030,87 3.062.030,87 3.061.556,92 3.061.556,92
Redes de Atenção Psicossocial 11.271.867,49 11.271.867,49 5.004.338,67 5.004.338,67
Demais Projetos 5.877.934,11 5.877.934,11 6.419.251,34 6.378.710,60
Total 70.488.318,82 70.488.318,82 72.732.022,24 72.691.481,50

cujo valores já foram reconhecidos no resultado. (Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Contribuição Previdenciária 293.576,21 314.571,76
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 418.138,22 404.753,80
Total 711.714,43 719.325,56
8.4. Obrigações Fiscais. Refere-se a obrigações que a Instituição tem na liquida-
ção financeira de impostos Retido na Fonte, Imposto sobre Serviços e Contribui-
ções do Pis sobre folhas de salários, no montante de R$395.521,27, cujo valores 
já foram reconhecidos no resultado.

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Imposto de Renda Retido na Fonte 282.120,17 243.515,64
Cofins Retido na Fonte 37.108,21 37.108,21
Pis Retido na Fonte 7.798,76 7.798,76
Pis sobre Salários 68.494,13 65.335,68
Total 395.521,27 353.758,29
8.5. Outras Contas à pagar. Refere-se a obrigações que a Instituição tem na 
liquidação financeira de devolução dos saldos por encerramentos dos Projetos, 
no montante de R$6.887.830,87. Serviços Prestados Pessoa Física a Pagar no 
montante de R$37.759,62, Outras Contas a Pagar refere-se a ressarcimento de 
despesas no montante de R$3.720,00, cujos valores já foram reconhecidos no 
resultado de 2017.

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Projeto Pro jovem Aldaiza Sposati 9.000,00 9.000,00
Projeto Esp. de Acolhida e Fort.de Vinculos 92.329,83 92.329,83
Projeto Redes de atenção psicossocial 576.970,85 576.970,85
Projeto Gestão de Indicadores 436.530,51 436.530,51
Projeto reinserção social de pessoas conviven-
do com transtornos mentais Nise da Silveira     3.189.889,71 3.189.889,71
Projeto reinserção social de pessoas conviven-
do com transtornos mentais Juliano Moreira.        1.277.235,34 1.277.235,34
Demais Projetos 1.305.874,63 4.527.379,15
Outras Contas a Pagar 3.720,00 11.655,75
Serviços Prestados Pessoa Física 37.759,62 41.317,33
Aluguéis a Pagar - 8.424,04
Total 6.929.310,49 10.170.732,51
8.6. Recursos de Projetos a Executar. Refere-se a obrigações que a Instituição 
tem na liquidação financeira de projetos em execução devidamente contratadas 
com Orgão Público Nacional, no montante de R$3.786.295,02 conforme demons-
trado abaixo:

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Projeto Atendimentos de Adultos e Idosos em 
unidade de Reinserção Social - 264.887,54
Projeto reinserção social de pessoas conviven-
do com transtornos Mentais Nise da Silveira - 496.533,01
Projeto rede socio assistencial Nilópolis - 42.052,89
Projeto atendimentos de crianças e adolescen-
tes em unidade de reinserção social - 219.790,56
Projeto estrategica de fortalecimento de vinculos 
- relação familia escola 498.615,10 349.011,21
Projeto unidade de reinserção social de pessoas 
convivendo com transtornos mentais 1.337.313,42 63.804,82
Projeto Tutoria 1.098.973,62 123.922,78
Projeto Maleta Futura 28.221,37 124.163,29
Projeto Força da Gente - 94.251,97
Projeto Jovens Urbanos 208.787,62 -
Projeto Articulação Telefônica 231.105,96 -
Outros Projetos 383.277,93 257.109,51
Total 3.786.295,02 2.035.527,58
8.7. Repasses. Refere-se a obrigações que a Instituição tem nos Repasses para 
a execução dos Projetos no montante de R$1.496.406,54, no período seguinte. 
9. Patrimônio Líquido. 9.1. Déficit Acumulados. Déficit do exercício no valor de
R$1.349.736,65, referente as obrigações trabalhistas, sendo revertido  da Reser-
va de Contingência o valor de R$1.250.029,00.  10. Tributos e Contribuições. 
10.1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre 
o Lucro (CSSL). Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, goza do
benefício de isenção em cota Patronal INSS e dos pagamentos dos tributos fede-
rais incidentes sobre seu superávit (défict) de acordo com o artigo 174 do Regu-
lamento de Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto nº3.000 de 26/03/99 
e Lei nº 9.532/97. 10.2. Pis. Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos,
está sujeita ao pagamento da Contribuição para o Pis calculada sobre a folha de
salários a alíquota de 1% de acordo com a Lei nº9.532/97.
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4. Caixa e Equivalentes de Caixa (Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Caixa 715,60 1.081,30
Banco Conta Movimento C/Restrições 517.306,94 222.428,37
Banco Conta Movimento S/Restrições 532,50 192,64
Aplicações Financeiras C/Restrições 2.763.225,90 990.352,30
Aplicações Financeiras S/Restrições 397.464,64 4.240.065,64
Total 3.679.245,58 5.454.120,25
5. Instrumentos Financeiros. 5.1. Classificação e Valorização dos Instrumen-
tos Financeiros. A Instituição mantém operações com instrumentos financeiros
não derivativos . A administração desses instrumentos é efetuada por meio de 
estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabi-
lidade e segurança. Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações 
financeiras , contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de cai-
xa, empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. 
A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros 
foram adquiridos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 
31/12/2017 constituem o caixa e equivalentes de caixa da Entidade, tendo como 
saldo de disponibilidades, valores de mercado idênticos aos respectivos saldos 
contábeis. 5.2. Derivativos. A Instituiçãoi não realizou aplicações de caráter espe-
culativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, durantes os exercícios 
de 2017 e de 2016. 6. Créditos. 6.1. Impostos a Recuperar. Representado pelo 
saldo de tributos recolhidos indevidamente cujos valores a Entidade busca recu-
perar perante os respectivos Órgãos Governamentais:

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Contribuição Previdenciária 19.162,05 19.512,30
Imposto de Renda Retido na Fonte 3.801,32 3.532,47
Pis sobre Salário 1.349,62 1.349,62
Total 24.312,99 24.394,39
6.2. Adiantamentos. Representado pelo saldo de adiantamentos concedidos no 
período, pendentes de prestação de contas até a data do fechamento do balanço 
pago em 2017 a ser reconhecido no período seguinte:

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Adiantamento de férias 256.977,45 196.113,90
Adiantamento de 13º salário - 5.762,07
Empréstimos a funcionários 13.584,09 5.000,00
Adiantamento de salário 450,00 3.189,33
Adiantamentos a Fornecedores 1.931,15 165,80
Total 272.942,69 210.231,10
6.3. Despesas Antecipadas. Representado pelo saldo de antecipação de Recur-
sos de Projetos, pendentes de prestação de contas até a data de fechamento do 
balanço, pago em 2017 a ser reconhecido no período seguinte:

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Adiantamentos despesas para Projetos 14.744.627,22 13.699.057,04

6.4. Outros Valores a Receber. Representado pelo saldo de despesas antecipa-
das no montante de R$1.082.395,66, pendentes de prestação de contas até a data 
do fechamento do balanço, a ser reconhecidos no período seguinte. 6.5. Caução 
de Aluguel. Representado pelo saldo dos depósitos efetuados, como garantia de 
aluguel no montante de R$80.344,61, do Projeto SRT conforme contrato de loca-
ção. 7. Ativo Não Circulante. 7.1. Depósitos Judiciais. Representado pelo saldo 
de Bloqueios Judiciais referentes a ações Trabalhistas, no valor de R$75.719,59.

(Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Depósitos Judiciais 75.719,59 52.615,46
7.2. Saldo em 31/12/2017 (Em R$)

Descrição

Taxa de 
depre-
ciação

% a.a
Saldo da 

conta
Deprecia-

ção
Valor  

líquido

Saldo
líquido 

31/12/16
(Em R$)

Moveis e Utensílios 10% 63.531,47 39.683,15 23.848,32 13.710,32
Instalações 10% 14.083,57 14.083,57 -
Computadores
 e Periféricos 20% 186.753,20 152.855,10 33.898,10 8.484,36
Equiptos. Eletrônicos  10% 75.481,42 68.950,05 6.531,37 2.248,89
Aparelho de
 Refrigeração 10% 70.100,89 62.009,05 8.091,84 8.282,37
Veículos 20% 17.040,00 17.040,00 - -
Total 426.990,55 354.620,92 72.369,63 32.725,94
8. Passivo Circulante. 8.1. Fornecedores. Refere-se a obrigações que a Insti-
tuição tem na liquidação financeira de faturas de aquisição de serviços, cujo os
valores já foram reconhecidos no resultado. (Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Fornecedores de Serviços - 31.493,84
Total - 31.493,84
8.2. Obrigações Trabalhistas. Refere-se a obrigações que a Instituição tem
na liquidação financeira de salários , cujo os valores já foram reconhecidos no
resultado. (Em Reais)
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Salários a Pagar 2.738.912,52 1.063.477,66
13º Salário a Pagar 13.526,35 33.406,60
Contribuição Sindical a Pagar 8.439,42 14.576,58
Férias a Pagar 887,08 39,91
Indenizações a Pagar 10.500,00
Pensão Alimentícia a Pagar 4.643,88 1.668,49
Rescisão a Pagar 152.527,51 11.597,81
Total 2.929.436,76 1.124.767,05
8.3. Encargos Sociais. Refere-se a obrigações que a Instituição tem na liquida-
ção de encargos de Previdência Social e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,

PARADAS PARA MANUTENÇÃO EM NOVEMBRO 

Produção petróleo e gás sofreu redução de 2,3% 
As paradas para manuten-

ção provocaram queda, em 
novembro, na produção de 
petróleo e gás no FPSO Cida-
de de Ilhabela, no campo de 
Sapinhoá (Bacia de Santos) e 
nas plataformas P-18 e P-37, 
no campo de Marlim (Bacia 
de Campos), informou nesta 
quinta-feira a Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). O 
volume extraído foi de 3,274 
milhões de barris de óleo 
equivalente por dia, uma re-
dução de 2,3% em relação ao 
mês anterior. A produção do 
pré-sal também foi 1,3% me-
nor no período.

Segundo dados do Boletim 
Mensal da Produção de Petró-
leo e Gás Natural, a produção 
de petróleo no período foi de 
2,567 milhões de barris de pe-
tróleo por dia (bbl/d), uma re-

dução de 1,8% na comparação 
com o mês anterior e de 1,1% 
se comparada com novembro 
de 2017. Já a produção de gás 
natural do Brasil foi de 112 
milhões de m³ de gás natural 
por dia, uma redução de 4% 
em comparação ao mês ante-
rior e de 0,9%, se comparada 
com o mesmo mês de 2017.
A produção do pré-sal em no-
vembro totalizou 1,817 milhão 
de boe/d, uma redução de 1,3% 
em relação ao mês anterior. 
Foram produzidos 1,45 milhão 
de barris de petróleo por dia e 
58,4 milhões de metros cúbicos 
diários de gás natural por meio 
de 86 poços. A participação do 
pré-sal na produção total nacio-
nal em novembro foi de 55,5%. 
Os poços do pré-sal são aqueles 
cuja produção é realizada no 
horizonte geológico denomina-
do pré-sal.

De acordo com a ANP, o 
aproveitamento de gás na-
tural no Brasil no mês de 
novembro alcançou 96,3% 
do volume total produzi-
do. Foram disponibilizados 
ao mercado 59,6 milhões 
de metros cúbicos por dia.
A queima de gás totalizou 
4,2 milhões de metros cúbi-
cos por dia, um aumento de 
39,7% se comparada ao mês 
anterior e de 18,1% em rela-
ção ao mesmo mês em 2017. 
O principal motivo para o 
aumento da queima foi o iní-
cio do comissionamento da 
plataforma P-75, operando 
no campo de Búzios.

Campos produtores

O campo de Lula, na Ba-
cia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás 

natural. Produziu, em média, 
903 mil bbl/d de petróleo e 
38,2 milhões de m3/d de gás 
natural. Os campos maríti-
mos produziram 95,8% do 
petróleo e 81% do gás natu-
ral. A produção ocorreu em 
7.325 poços, sendo 704 ma-
rítimos e 6.621 terrestres. Os 
campos operados pela Petro-
bras produziram 93,7% do 
petróleo e gás natural.

Estreito, na Bacia Poti-
guar, teve o maior número 
de poços produtores: 1.113. 
Marlim Sul, na Bacia de 
Campos, foi o campo marí-
timo com maior número de 
poços produtores: 77.

A Plataforma FPSO Cida-
de de Maricá, produzindo no 
campo de Lula por meio de 
seis poços a ela interligados, 
produziu 150,6 mil barris di-
ários e foi a instalação com 

maior produção de petró-
leo. A instalação Polo Ara-
ra, produzindo nos campos 
de Arara Azul, Araracanga, 
Carapanaúba, Cupiúba, Rio 
Urucu e Sudoeste Urucu, 
por meio de 38 poços a ela 
interligados, produziu 8,2 
milhões de m3/d e foi a ins-
talação com maior produção 
de gás natural.

Áreas concedidas

Em novembro de 2018, 
302 áreas concedidas, uma 
área de cessão onerosa e três 
de partilha, operadas por 29 
empresas, foram responsáveis 
pela produção nacional. Des-
tas, 76 são marítimas e 230 
terrestres. Do total das áreas 
produtoras, dez são relativas 
a contratos de áreas contendo 
acumulações marginais.

O grau API médio foi de 
27,3, sendo 39,6% da pro-
dução considerada óleo leve 
(>=31°API), 47,3% óleo mé-
dio (>=22 API e <31 API) e 
13,1% óleo pesado (<22 API). 
As bacias maduras terrestres 
(campos/testes de longa du-
ração das bacias do Espírito 
Santo, Potiguar, Recôncavo, 
Sergipe e Alagoas) produzi-
ram 111,9 mil boe/d, sendo 
88,1 mil bbl/d de petróleo e 
3,8 milhões de m3/d de gás 
natural. Desse total, 106,3 
mil barris de óleo equivalente 
por dia foram produzidos pela 
Petrobras e 5,6 mil boe/d por 
concessões não operadas pela 
Petrobras, sendo 367 boe/d 
em Alagoas, 3.424 boe/d na 
Bahia, 21 boe/d no Espírito 
Santo, 1.541 boe/d no Rio 
Grande do Norte e 207 boe/d 
em Sergipe.




