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Vai sobrar para os pobres mortais
Cúpula militar 
pressiona por regras 
próprias na reforma 
da Previdência

O ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, reforçou o discur-
so que prega a manutenção de re-
gras diferentes para a Previdência 
dos militares. Diante de Jair Bolso-
naro, na cerimônia de transmissão 
de cargo do Comando da Marinha, 
o general ressaltou as “peculiarida-
des” da função.

O novo comandante da Marinha, 
almirante de esquadra Ilques Barbo-
sa Junior, seguiu a linha. Disse que 
a discussão sobre a idade mínima de 
aposentadoria para militares precisa 
ser analisada com cuidado. Para o 
almirante de esquadra, profissionais 
que atuam na defesa do país têm 
exigências próprias. “Este tema, 
para nós que precisamos de higidez 
física para o combate, para atuação, 
para garantia da lei e da ordem em 

todas as atividades que temos, é um 
tema importante”, disse.

Os dois reforçaram o que disse-
ra na terça-feira o ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, general 
Carlos Alberto dos Santos Cruz: 
“Militar é uma categoria muito 
marcante, de farda. Militares, poli-
ciais, agentes penitenciários, Judi-
ciário, Legislativo, Ministério Pú-
blico possuem características espe-
ciais, que têm de ser consideradas e 
discutidas”, disse o ministro.

Sobrariam para serem incluídos 
na reforma, de acordo com a lista de 
exclusão do general, os trabalhado-
res do setor privado, urbano e rural, 
e os servidores do Executivo. Tal-
vez os funcionários do Legislativo 
e do Judiciário também viessem a 
ser incluídos, deixando de fora jus-
tamente os que mais desfrutam de 
privilégios, como juízes e membros 
do MP, além dos militares.

A equipe econômica ainda não 
divulgou o que pretende fazer na 
Reforma da Previdência, mas os si-
nais até aqui é de que será transfe-
rida para a gestão privada boa par-
cela do que é arrecadado sobre os 
salários e as folhas de pagamento.

José Cruz/ABr

Democracia no Brasil diminui  
com Temer e Bolsonaro

O Brasil chegou a obter, en-
tre 2006 e 2014, nota 7,38 no 
ranking de democracias elabo-
rado pela consultoria Economist 
Intelligence Unit, que pertence 
ao grupo que edita a revista bri-
tânica The Economist. De lá para 
cá, queda para abaixo de 7. O le-
vantamento de 2018, divulgado 
nesta quarta-feira, mostra peque-
na recuperação.

O Índice de Democracia é 
composto por 167 países e lidera-
do pela Noruega, com pontuação 
de 9,87 (o máximo é 10). O Bra-
sil vem na 50ª posição – era o 51º 
em 2017. A Economist Intelli-
gence Unit vê nosso país como 
democracia imperfeita, e acres-
centa que a eleição de Bolsonaro 
mostra que populismo não está 
morto na América Latina.

Na região, o Brasil está na 
nona posição, atrás de Uruguai 
(1ª, com pontuação 8,38), Cos-
ta Rica (2ª, com 8,07), Chi-
le (3ª, 7,97) e Argentina (5ª, 
7,02), entre outros. No mundo, 

a última colocação é da Coreia 
do Norte, com 1,08.

Brasil e o México são os dois 
países latino-americanos desta-
cados pela análise. “Bolsonaro, 
que tomou posse em 1º de ja-
neiro, moderou, ao menos por 
enquanto, seu linguajar desde a 
vitória eleitoral, talvez reconhe-
cendo a dificuldade da tarefa de 
garantir apoio parlamentar para 
sua agenda”, afirmou a revista.

“Porém, incertezas em rela-
ção às novas políticas persistem 
nos dois países, e não está claro 
como esses dois líderes poderão 
modificar a democracia nos seus 
respectivos países, e talvez em 
toda a região, ao longo dos pró-
ximos anos.”

De 2006 a 2014, o Brasil se 
manteve com pontuação aci-
ma de 7, com picos de 7,38 em 
2006, 2008 e 2014. Entre 2010 
e 2013, o país ficou com 7,12. 
Desde 2014, a pontuação do 
país está em queda, com leve 
alta na atual edição.

INSS  passará o pente fino em 2 milhões de benefícios
O Governo Federal vai fazer 

uma auditoria em 2 milhões de 
benefícios pagos pelo Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) que têm indícios de irre-
gularidade. O anúncio foi feito 
pelo secretário Especial da Previ-
dência e Trabalho, Rogério Mari-
nho, após reunião, no Palácio do 
Planalto, para tratar da medida 
provisória de combate a fraudes 

no INSS, que deve ser editada 
pelo presidente Jair Bolsonaro até 
a próxima segunda-feira.

Marinho se reuniu com os minis-
tros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) 
e Paulo Guedes (Economia) para 
avaliar o texto da medida provisó-
ria. “Há mais de 2 milhões de bene-
fícios que precisam ser auditados, 
porque têm algum indício de ili-
citude. Por isso há necessidade de 

fazer uma espécie de mutirão para 
zerar esse estoque”, disse Marinho.

Segundo o secretário, o muti-
rão poderá gerar “uma economia 
significativa” aos cofres públicos. 
“Há relatórios de ações anteriores, 
inclusive convalidados pelo TCU 
(Tribunal de Contas da União), 
que demonstram uma incidência de 
16% a 30% de fraude nesse tipo de 
benefício”.

Delegado de 
Homicídios vai 
cuidar só do  
caso Marielle

Ao tomar posse nesta quarta-
feira, como diretor do recém-
criado Departamento de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa (DHPP) 
no Rio de Janeiro, o delegado 
Antônio Ricardo disse que Gini-
ton Lages, da Delegacia de Ho-
micídios da Capital, será mantido 
no comando das investigações do 
assassinato da vereadora Mariel-
le Franco e do motorista Ander-
son Pedro Gomes.

Marielle e Anderson foram mor-
tos na noite de 14 de março do ano 
passado, ao sair de um evento polí-
tico no centro do Rio. O delegado 
Antônio Ricardo disse que a inves-
tigação avançou muito e que tem 
riqueza de evidências dos suspeitos 
de envolvimento no crime.

“O delegado Giniton ficará ex-
clusivo nesse caso. Nós vamos co-
locar mais delegados e mais agen-
tes na Delegacia de Homicídios. A 
equipe que está à frente da investi-
gação já me apresentou o trabalho 
(que vem sendo feito ao longo des-
ses meses).”

Na avaliação do delegado An-
tônio Ricardo, o trabalho está bem 
avançado. “Eu não posso prever 
prazos de conclusão, mas posso 
afirmar que a investigação avançou 
muito. Queremos concluir a inves-
tigação o quanto antes, mas com a 
maior riqueza de provas possível”, 
afirmou.

Chineses desbancam EUA no 
mercado de internet na AL

Gigantes chinesas da inter-
net estão investindo ativamente 
no mercado eletrônico latino-
americano, estimulando, assim, 
desenvolvimento de empresas 
de internet regionais. Especialis-
tas ressaltam que, desta forma, a 
China está passando a dominar 
mercados antes dominados pelos 
Estados Unidos.

Enquanto o presidente dos 
EUA, Donald Trump, empenha 
forças para construção de um 
muro na fronteira com o Méxi-
co e para acabar com o governo 
bolivariano de Nicolás Maduro 
na Venezuela, a China está forta-
lecendo laços político-econômi-
cos na região com investimentos 
significativos.

Segundo a Comissão Eco-

nômica da ONU para a Améri-
ca Latina e o Caribe, de 2005 a 
2016, a China investiu cerca de 
US$ 90 bilhões na América Lati-
na. Ao mesmo tempo, em 2015, 
as autoridades chinesas anuncia-
ram planos de dobrar as relações 
comerciais com a América Lati-
na, de US$ 250 a US$ 500 bi-
lhões até 2025.

As estimativas da comissão 
demonstram que o capital chinês 
está focado no setor tecnológico 
da internet da América Latina. 
Em 2017, empresas chinesas in-
vestiram US$ 18 bilhões, fazen-
do com que o gigante asiático 
se tornasse o maior investidor 
estrangeiro no setor tecnológico, 
correspondendo a 18% de todo o 
investimento estrangeiro.

OPINIÃO
Política dos EUA deixa mundo 
de cabeça para baixo
Edoardo Pacelli, página 2

Bolsonaro cumprimenta o almirante Ilques, junto ao ministro Azevedo e Silva, que mandaram seu recado ao governo



www.monitormercantil.com.br

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente

Brasília
Armazém de Comunicação
SCS – Ed. Denasa S/1301

Tel/Fax: 61-33213440
CEP: 70398-900

e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br

Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280

Telefone: (21) 3849-6444

Conselho editorial

Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães

 (em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David

Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos 

(em memória)

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Administração/Redação/Comercial

Avenida São Gabriel, 149/902
Itaim - CEP 01435-001

Telefones: (11) 3165-6192
(11) 3165-6233  /  3165-6252

Fax: (11) 3168-6817
Correio eletrônico: monitor.interpress@

hipernetelecom.com.br

Correio eletrônico
Redação:

redacao@monitormercantil.com.br
Negócios e Empresas

empresas@monitormercantil.com.br
Monitor Financeiro:

monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Pautas:

pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:

cartas@monitormercantil.com.br
Publicidade:

publicidade@monitor.inf.br
Gráfica:

grafica@monitormercantil.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem neces-

sariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Assinatura trimestral  ..............................................................R$  99,00
Assinatura semestral  ..............................................................R$  198,00
Assinatura anual  .....................................................................R$  396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$  1,50
Avulso (outros estados) ...........................................................R$  1,80
Carga tributária aproximada de 14%

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br

Filiado à

Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara 

CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888  - Fax: 55(61) 3204-0801

midiadistribuidora@grupomidia.com.br  /  www.grupomidia.com.br

Desde que a PEC 287 foi 
apresentada ao Congresso 
Nacional em 2016, todo 
santo dia os jornais ater-
rorizam a população em 
relação à necessidade de 
aprovar tal contrarreforma, 
como se os poucos direi-
tos da classe trabalhadora 
brasileira tivessem alguma 
relação com o rombo das 
contas públicas em nosso 
país.

Na realidade, o rombo 
das contas públicas decorre 
dos elevadíssimos gastos 
financeiros sigilosos, pois 
sequer sabemos o nome 
de quem recebe os juros 
mais elevados do mundo 
sobre a opaca dívida públi-
ca que nunca foi auditada; 
ou quais bancos receberam 
quase meio trilhão de re-
ais (de 2014 a 2017) para 
remunerar diariamente e 
ilegalmente a sua sobra de 
caixa; ou quem recebeu 
os fabulosos ganhos com 
contrato de swap que nem 
cambial é, segundo brilhan-
te representação feita por 
auditor do TCU (TC-012-
015-2003-0), entre outros 
mecanismos que geram 
dívida pública enquanto os 
recursos vazam para o setor 
financeiro.

O governo tem justifica-
do a PEC 287 por meio de 
uma conta fake que produz 
um “déficit” ao comparar o 
valor arrecadado atualmen-
te com as contribuições so-
ciais ao INSS – pagas tanto 
pela classe trabalhadora 
como empresarial – com 
todo o gasto com a Previ-
dência Social.

O governo não leva em 
conta que as pessoas que 
hoje estão aposentadas efe-
tuaram as suas contribui-
ções no passado, as quais 
foram usadas para construir 

Brasília, Ponte Rio–Niterói, 
a siderúrgica CSN e muitas 
coisas mais! Cadê o crédi-
to decorrente desse uso dos 
recursos da Previdência?

E onde está escrito que 
somente trabalhadores (as) 
e empregadores (as) deve-
riam financiar a Previdên-
cia, sem levar em conta os 
créditos passados? Em lu-
gar algum!

A Previdência está inse-
rida na Seguridade Social, 
juntamente com a Assistên-
cia Social e a Saúde, con-
forme está escrito no Art. 
194 de nossa Constituição 
Federal. Essa proteção so-
cial é tão importante que os 
constituintes cuidaram de 
estabelecer fontes de recei-
tas diversas, pagas por toda 
a sociedade (Art. 195), ou 
seja:

– empresas contribuem 
sobre o lucro (CSLL) e 
pagam a parte patronal da 
contribuição sobre a folha 
de salários (INSS);

– trabalhadores contri-
buem sobre seus salários 
(INSS);

– e toda a sociedade con-
tribui por meio da contri-
buição embutida em tudo o 
que adquire (Cofins).

Além dessas, há con-
tribuições sobre venda de 
produção rural, importação 
de bens e serviços, receitas 
provenientes de concursos 
e prognósticos, PIS, Pasep, 
entre outras.

Quando a conta é feita 
honestamente, computan-
do-se todas as fontes de 
receitas e todas as despesas 
com a Seguridade Social, 
verificamos que o discurso 
do “déficit” é fake!

Desde a aprovação da 
Constituição até 2015 (inclu-
sive) o superávit de recursos 
na Seguridade Social tem 

sido impressionante, confor-
me dados oficiais anualmen-
te segregados pela Anfip. 
A sobra de recursos foi, por 
exemplo, de R$72,7 bilhões 
em 2005; R$ 53,9 bilhões 
em 2010; R$ 76,1 bilhões 
em 2011; R$ 82,8 bilhões 
em 2012; R$ 76,4 bilhões 
em 2013; R$ 55,7 bilhões 
em 2014; e R$11,7 bilhões 
em 2015.

Essa sobra de centenas de 
bilhões de reais ao longo de 
quase 20 anos foi desviada 
para os sigilosos gastos fi-
nanceiros com o sistema da 
dívida, que consomem cer-
ca de metade do orçamento 
federal anual... A sobra de 
recursos poderia ser ainda 
maior, pois grandes empre-
sas e bancos são devedores 
de contribuições sociais, mas 
faltam investimentos na ad-
ministração tributária para 
viabilizar a sua cobrança.

Em 2016, pela primeira 
vez não houve sobra de re-
cursos na Seguridade Social; 
NÃO por culpa dos direitos 
sociais, mas SIM pela irres-
ponsabilidade do próprio go-
verno que além de conceder 
desonerações exageradas a 
diversos setores, errou feio 
na política monetária e pro-
duziu a crise que jogou mais 
de 13 milhões de pessoas 
no desemprego, além de 37 
milhões de pessoas na infor-

malidade, comprometendo 
brutalmente a arrecadação 
ao INSS.

O esforço para produzir 
um “déficit” tem sido tão 
grande que a PEC 293/04, 
recentemente aprovada em 
Comissão Especial na Câ-
mara, sob o discurso de sim-
plificar a estrutura tributária, 
transforma as contribuições 
PIS e Cofins em imposto. 
Ao modificar a natureza des-
ses tributos, simplesmente 
acaba com a sua vinculação 
à Seguridade Social. Dessa 
forma, sua arrecadação irá 
para o caixa único e favore-
cerá a destinação, mais uma 
vez, para os sigilosos gastos 
financeiros.

A simples existência do 
mecanismo da DRU (Des-
vinculação de Receitas da 
União) desde 1994 (na épo-
ca com a denominação de 
Fundo Social de Emergên-
cia), comprova que sobram 
recursos na Seguridade 
Social. Se faltasse recurso, 
não haveria nada para des-
vincular, evidentemente.

É preciso enfrentar esse 
necessário debate de ma-
neira honesta. A distorcida 
conta do falacioso “déficit” 
não pode servir de justifica-
tiva para a PEC 287, cujo 
principal objetivo é favo-
recer ao mercado finan-
ceiro com a proliferação 
dos planos de previdência 
privada que não oferecem 
garantia alguma de paga-
mento de benefício futuro à 
classe trabalhadora; podem 
simplesmente quebrar ou 
desaparecer, como vimos 
recentemente nos Estados 
Unidos e Europa.

q  Maria Lucia 
Fattorelli

Coordenadora Nacional da 
Auditoria Cidadã da Dívida.
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Governo 
transformou 
contribuições 
em imposto para 
tirar verba da 
Seguridade

O ‘déficit’ da Previdência é fake Um mundo de cabeça  
para baixo: da Líbia  
ao Oriente Médio

Nova forma de compensação de créditos na Lei do Bem
As novas regras da Lei 

13.670/18 sobre a forma de 
compensação de créditos 
tributários estão provocan-
do uma grande discussão 
no âmbito fiscal, gerando 
impacto inclusive nas em-
presas que utilizam algum 
tipo de incentivo na área de 
P&D.

Isto porque, o sujeito 
passivo que apurar crédi-
tos de Imposto de Renda 
(IR) e Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) não poderá mais 
compensar os débitos no 
recolhimento mensal por 
estimativa. Contudo, nas 
justificativas do Ministério 
da Fazenda, fica esclare-
cido que a vedação para 
compensar estimativas não 
retira o direito ao crédito, 
que ainda pode ser utiliza-
do para compensar débitos 
de outros tributos.

A Lei 11.196/05, con-
hecida como Lei do Bem, 
é um mecanismo criado 
pelo governo para incenti-
var as empresas a garantir 
e ampliar o investimento 

em projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) e 
em infraestruturas correla-
tas. Como pilar estratégico 
para o desenvolvimento do 
país, é importante interpre-
tar em que medida a nova 
lei, objeto de análise neste 
artigo, pode afetar à aplica-
ção dos incentivos trazidos 
na Lei do Bem.

Muitas empresas usu-
fruem do incentivo de IR 
e CSLL trazido pela Lei do 
Bem, podendo ser aplicado 
de duas maneiras: medi-
ante aproveitamento em 
tempo real ou por meio da 
geração de crédito tribu-
tário. O crédito tributário é 
gerado quando a entidade, 
após o pagamento de im-
postos no fechamento em 
janeiro, identifica que a 
quantidade de IR e CSLL 
paga foi maior do que a 
obrigação real (por não ter 
considerado, por exemplo, 
o incentivo da Lei do Bem 
a tempo).

Antes, nos meses pos-
teriores a esta identifica-
ção, a entidade podia uti-

lizar este crédito gerado 
para reduzir o pagamento 
mensal por estimativa de 
IR e CSLL. No entanto, 
com as mudanças da Lei 
13.670/18, as empresas 
terão de esperar até o fe-
chamento do próximo 
ano para usufruto de tais 
créditos (ou seja, até o 
próximo mês de janeiro).

Assim, é importante 
esclarecer que, quanto ao 
direito de incentivo pro-
cedente da Lei do Bem e 
do usufruto dele, não há 
qualquer impedimento para 
que seja utilizado, seja em 
tempo real, no momento de 
encerramento do período 
ou até como crédito a com-
pensar.

Mas, conforme as no-
vas regras de compen-
sação, é relevante levar 
em consideração este in-
centivo no planejamento 
tributário e tentar aplicar 
ele o mais rápido pos-
sível, para evitar gerar 
crédito, pois as novas 
regras, aliadas ao limi-
tante do resultado fiscal 

positivo requerido pela 
Lei do Bem, podem gerar 
incertezas quanto ao mo-
mento em que este crédi-
to pode ser utilizado.

Este limitante (resulta-
do fiscal positivo), unido 
a este possível adiamento 
na utilização do incentivo, 
pode impactar negativa-
mente no efeito desejado 
pelo governo quando cria-
da a Lei do Bem, de rein-
vestir o valor de imposto 
deixado de pagar em no-
vos projetos e infraestru-
turas de P&D.

Salienta-se que esta afir-
mação só impacta quando 
falamos de compensação 
no IR e CSLL, não tendo 
implicações em compen-
sações em outros tributos 
federais, tais como Pro-
grama de Integração Social 
(PIS) e Contribuição para 
o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins), por 
exemplo.

q  Feliciano Aldazabal
Diretor de Inovação e 

Marketing da F. Iniciativas.

O filósofo italiano Costan-
zo Preve, refinado intelectual 
de inspiração marxista e neo-
hegeliana, argumentou, certa 
vez, que “a nossa é uma época 
em que os intelectuais são mais 
burros que as pessoas comuns”. 
Teoria aventureira, talvez, ao 
nível do indivíduo, mas certa-
mente verdadeira ao nível de 
eleitores. A política não é uma 
ciência, não é a física, não exis-
tem os “competentes”, todo ho-
mem tem suas sensibilidades 
políticas e sabe como transfor-
má-las em um voto que o repre-
sente.

Por exemplo, consideramos 
Emmanuel Macron: após um 
ano de falas, à moda de um pe-
queno Napoleão, ultimamente 
não está acertando nada. Os 
jornalistas andam descobrindo 
seus ambíguos negócios priva-
dos. Hoje, seus ministros estão 
fugindo, e as maiores críticas 
contra ele não provêm, somen-
te, do jornal satírico Le Canard 
Enchaîné, mas, igualmente, do 
jornal da elite, Le Monde.

Outro jornal, Le Figaro, atinge 
o macronismo dizendo que não 
se pode misturar tudo e seu opos-
to, transformando a França em 
um simples milk-shake: “Ontem, 
o macronismo parecia uma ideia 
brilhante, hoje, tornou-se perigo-
so.” Tantos raios, algum trovão, 
mas, com ele, a realização das 
promessas fica foragida! “Ma-
cron é, sim, um mago da chuva, 
mas se torna um eunuco quando 
aparece o sol (politicamente fa-
lando, é claro)”.

Depois dos protestos dos 
coletes amarelos, que parali-
saram a França e incendiaram 
Paris, Emmanuel Macron co-
meça a entender que algo deve 
mudar. E ele faz isso, fazendo 
autocrítica pela primeira vez. 
Conforme revelado pelo jor-
nal Le Parisien, na sexta-feira 
passada, o presidente francês 
encontrou alguns membros da 
Génération Terrain, no Ely-
sée, uma associação que reúne 
alguns prefeitos. Para eles, o 
presidente parece ter afirmado 
de ter feito “conneries” (“bes-
teira”, em francês). Entre estes, 
a limitação de velocidade de 80 
quilômetros por hora e redução 
de ajuda para aluguéis.

De acordo com o Le Parisien, 
Macron, durante a reunião, fi-
cou perplexo confessando seus 
erros e os de seu governo: “Há 
muitos impostos, muitos impos-
tos neste país! E eu não ajudei.” 
E a resposta dos convidados foi 
um verdadeiro alerta para Ma-
cron e seu governo: “Você não 
é amado, é rejeitado”, disseram 
seus interlocutores.

E agora, todo mundo está 
esperando pela próxima sema-
na, quando o presidente francês 
deve fazer um discurso para a 
nação e lançar um plano para 
sair da crise. Os coletes amare-
los ainda estão no pé da guerra. 
E o chefe do Elysée, cada vez 
mais isolado e sitiado, está ten-
tando encontrar uma maneira de 
sobreviver a esse impasse, que, 
também, poderia levar ao fim 

antecipado de sua presidência.
Mas o caos na situação inter-

nacional não se limita à Fran-
ça. A política norte-americana 
no Médio Oriente é, utilizando 
um eufemismo, pelos menos 
confusa! Aubrey Bailey, leitora 
do jornal Daily Mail, escreveu 
uma carta a este jornal, na qual 
destaca a confusão que reina na 
política norte-americana nessa 
importante área geográfica. Ela 
escreveu, para o Daily Mail, em 
5 de setembro, para lançar algu-
ma luz sobre o complexo siste-
ma de alianças e conflitos que 
existem entre o Ocidente, esta-
dos do Oriente Médio e grupos 
jihadistas, como o Estado Islâ-
mico.

De fato, os norte-americanos 
são aliados do governo iraquiano 
na luta contra o Estado Islâmi-
co. Porém, não gostam do Esta-
do Islâmico, que é apoiado pela 
Arábia Saudita, que é aliado dos 
ianques; estes não gostam do 
presidente Assad na Síria – são 
aliados na guerra contra ele – 
mas não do Estado Islâmico que, 
como os norte-americanos, luta 
contra o chefe sírio.

Os norte-americanos não 
gostam do Hezbollah, que está 
lutando contra Assad, junto com 
o Irã. Também, não gostam do 
Irã, mas o Irã apoia o Iraque, na 
guerra contra o Estado Islâmi-
co. Como os norte-americanos. 
É assim que alguns dos amigos 
dos norte-americanos são alia-
dos dos inimigos deles, e alguns 
dos inimigos são aliados dos 
amigos. Alguns dos inimigos 
lutam contra outros inimigos, 
que os norte-americanos que-
rem que sejam derrotados.

Se os que os ianques que-
rem derrotar forem derrotados, 
poderão ser substituídos por 
alguém, de quem gostam ainda 
menos. E tudo isso começou 
quando invadiram um país para 
expulsar os terroristas, que não 
estavam lá, até quando os nor-
te-americanos chegaram para 
expulsá-los!

Está tudo claro agora?
Na verdade, tudo isso per-

mite aos norte-americanos fa-
bricar armas que vendem aos 
amigos, que estes vendem, 
por sua vez, para seus aliados, 
que são inimigos dos ianques. 
Também, por objetividade, os 
ianques não matam, apenas, os 
filhos dos inimigos, mas, tam-
bém, deixam matar os próprios 
filhos. É claro que a maioria dos 
meninos norte-americanos, que 
morrem, são proletários negros 
ou brancos.

Este quadro contraditório e 
obscuro é o resultado da estraté-
gia do dia a dia da política exter-
na dos EUA, nos últimos 30 anos 
(esquecendo-se o que fizeram no 
dia anterior e sem pensar o que 
vai ser no dia seguinte). Estraté-
gia de débil mental, que a Euro-
pa e a ONU sempre aceitam, em 
preocupante silêncio.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa 

do CNR (Itália), é editor da 
revista Italiamiga.
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DINÂMICA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 07.659.538/0001-51 - NIRE 33.3.0027698-0

AtA DE REuNIão Do CoNSElho DE ADMINIStRAção
REAlIzADA EM 26 DE DEzEMbRo DE 2018

1. Data, hora e local da Reunião: às 10:30 horas do dia 26 de dezembro
de 2018, na sede social da Companhia, na Av. Presidente Vargas,
463 - 13º andar, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 
2. Conselheiros presentes: Totalidade dos Conselheiros, em exercício; 
3. objetivo da Reunião: Deliberar sobre o pagamento de juros
sobre capital próprio ad referendo da Assembléia Geral Ordinária. 
4. Deliberação: Aprovado o crédito em 31 de dezembro de 2018 de juros
sobre capital próprio, ad referendo da Assembléia Geral Ordinária. O total a
ser pago é de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e será distribuído
proporcionalmente a quantidade de ações possuídas por cada acionista
em 26/11/2018, e data do pagamento será informada oportunamente pela
Diretoria. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, lavrada a Ata que vai assinada por todos os conselheiros. Rio
de Janeiro, 26 de dezembro de 2018. JoSé João AbDAllA FIlho -
Presidente; JoSé PAIS RANGEl - Conselheiro; MANoEl EDuARDo
lIMA loPES - Conselheiro. Arquivada na Jucerja sob o nº 3474432 em
07/01/2019, Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO –
AMPLIAÇÃO DE ETEI

DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, empresa com estabelecimento 
na Av. Brasil, nº 13.500, Penha, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
33.115.817/0021-08, torna público que lhe foi  concedida,  pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMAC, em 21/12/2018, nos autos do processo 
administrativo nº 14/201.330/2007, a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 
001910/2018, com validade até 21/12/2020, para as atividades de “Ampliação 
de ETEI (Estação de Tratamento de Efluentes Industriais) Existente”, 
localizada na Avenida Brasil, 13.500, Penha, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 21.110.778/0001-23 - NIRE 33.3.0031345-1 JUCERJA

 Extrato de Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 
Acionistasrealizada em 30 de Abril de 2018

Local e Presenças: Sede social da Companhia situada na Cidade do Estado 
do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 3.434, Bl. 07, Sala 202 (parte), Barra 
da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Aprovada(o) por 
unanimidade: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (1) em relação ao 
exercício findo em 31/12/2017: (a) aprovadas as contas da administração, 
Balanços Patrimoniais, bem como as demonstrações financeiras da 
Companhia; (b) face à apuração de lucro líquido de R$ 20.375.071,69, 
aprovado: (b1) destinar R$ 431.290,00 para reserva legal; (b2) destinar o 
saldo total de R$ 19.943.781,69 ao(s) acionista(s) a título de dividendos, 
na proporção de suas participações no capital social (b.3) ratificar as 
distribuições intermediárias de R$ 16.355.262,82 realizadas em 2017, bem 
como a distribuição do valor remanescente de R$3.588.518,87 realizada 
até a presente data; e EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: 
(2) instrução à diretoria da Companhia para comparecer à AGOE das
sociedades subsidiárias Oliveira Trust Servicer S.A. e Holding Trust S.A., 
bem como à diretoria desta última na AGOE da sociedade subsidiária Geyve 
Participações e Serviços Fiduciários S.A, e votar no sentido de aprovar 
todas as matérias da ordem do dia; (3) a reeleição dos membros da Diretoria 
da Companhia, cujo mandato se estenderá até a posse dos Diretores que
vierem a ser eleitos na AGO a realizar-se no exercício de 2021, podendo 
haver reeleição, a saber: (i) Sr. José Alexandre Costa de Freitas, brasileiro, 
casado pelo regime de separação legal de bens, advogado, identidade nº 
78.657, expedida pela OAB/RJ –,CPF/MF nº 008.991.207-17, como Diretor 
Presidente da Companhia; e (ii) Sr. Cesar Reinaldo Leal Pinto, brasileiro, 
casado pelo regime de comunhão total de bens, economista, identidade nº 
20.870-1, expedida pelo CRE/RJ – 1ª Região, CPF/MF nº 371.893.797-20, 
como Diretor sem designação específica, ambos domiciliados à Av. das 
Américas, nº 3.434, Bloco 07, sala 201 (parte), Barra da Tijuca, na Cidade 
do Estado do Rio de Janeiro,. Arquivada na JUCERJA em 04/07/2018  sob 
o nº 00003221782, Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível
para consulta na sede social da Companhia.

Deputado do PSL-RJ será 
denunciado pela Bolívia na ONU

A Bolívia denunciará o 
Brasil nas Nações Unidas 
por “racismo de Estado”, 
em resposta à declaração 
do deputado estadual do 
Rio de Janeiro, Rodrigo 
Amorim (PSL) contra os 
indígenas, informou o vice-
ministro de descolonização 
Felix Cárdenas, segundo a 
mídia local.

“Incorporaremos o ‘ra-
cismo estatal’ ao relatório 
do EPU, a Revisão Perió-
dica Universal das Nações 
Unidas, e denunciaremos o 
Brasil por iniciar um proces-
so de racismo e discrimina-
ção, mas não apenas contra 
a Bolívia, mas contra todos 
os povos indígenas”, disse 
Cardenas, segundo o jornal 
local La Razón.

A RPU é um processo 

liderado pelo Conselho de 
Direitos Humanos da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), no qual são exami-
nados os registros de direitos 
humanos de todos os estados 
membros do órgão mundial, 
dos quais demandam aten-
ção e recomendações.

Cárdenas fez sua declara-
ção no dia anterior, em meio 
a uma onda de condenações 
de autoridades e políticos 
locais contra Amorim, que 
é sinalizado pela mídia bo-
liviana como muito próximo 
do novo presidente brasileiro 
Jair Bolsonaro.

Na semana passada, Amo-
rim disse que “quem gosta 
dos índios, que vá para a 
Bolívia, que, além de ser co-
munista, é presidida por um 
índio”, ao propor uma ope-

Amorim: ‘Quem gosta dos índios, que vá para a Bolívia, que,  
além de ser comunista, é presidida por um índio’

ração de “limpeza” em uma 
área próxima ao famoso está-
dio do Maracanã, que inclui 

a expulsão dos indígenas que 
vivem lá, para a construção 
de um estacionamento.

Economia de ao menos  
30% no setor público

Não houve secretaria, órgão ou empresa pública que 
comandou em que Wagner Victer não conseguisse uma 
economia de ao menos 30%. “Até 80%, como foi o caso 
da segurança na Cedae”, conta à coluna o ex-secretário 
estadual de Educação do Rio de Janeiro.

Quando assumiu, em 2016, os professores estavam há 
mais de 100 dias em greve. Ao deixar a Secretaria, mês 
passado, todos os profissionais estavam com os salários 
em dia – até adiantou em dezembro o que deveria ser pago 
em janeiro – o calendário escolar marcava 207 dias letivos 
(o mínimo é de 200), fornecedores foram integralmente 
pagos e o caixa tinha R$ 200 milhões.

Victer afirma que o único caminho para o setor público 
é gestão. “Não é preciso ser médico para ser um bom se-
cretário de Saúde”, defende. Ele frisa que é importante o 
administrador não ter a perspectiva de um mandato ele-
tivo, pois pode comprometer a atuação.

O ex-secretário, que já presidiu a Cedae e deixou a es-
tatal de saneamento com classificação AA pela Standard 
& Poor’s, enumera algumas conquistas na Educação: re-
formou mais escolas do que em 20 anos anteriores e mais 
que duplicou o número de escolas de tempo integral pro-
fissionalizantes (de 117 para 248), o que representa mais 
do que a soma do que fora feito nos estados da Guanabara 
e do Rio de Janeiro “desde o tempo do Império”, brinca.

Os contratos tiveram uma redução de ao menos 30%. 
O consumo de água caiu 13%, o de luz, 34%, e a conta de 
telefonia fixa foi reduzida em 37%. Gastos com veículos 
desabaram 70%. O número de imóveis alugados quase foi 
a zero.

O número de professores contratados caiu de 2,5 mil 
para apenas 20, em 2018, e o de profissionais cedidos para 
outros órgãos foi reduzido em 42%. Foram contratados no 
ano passado 860 docentes e aberto concurso para novos 
professores. A quantidade de professores fora das salas de 
aula diminuiu 60%.

Houve eleição para diretores em 1,1 mil das 1.229 esco-
las da rede, consulta que não acontecia há 15 anos. A par-
ticipação dos estudantes foi estimulada, com o número de 
grêmios escolares passando de 240 para 927. Em relação à 
evasão, houve redução da ordem de 40%, saindo de 8,9%, 
em 2016/2017, para 5,1%, no período de 2017/2018.

Sobrou fôlego até para unificar o cardápio da merenda 
escolar, com toque gourmet: cassoulet, ratatouille e escon-
didinho figuraram entre os pratos. A compra dos insumos 
era descentralizada, por escola, com preços balizados pela 
tabela da FGV.

O Ideb não refletiu as melhorias, pois a última avalia-
ção, feita a cada dois anos, sofreu impacto dos mais de 100 
dias de greve. Victer garante que o próximo Ideb mostrará 
o avanço.

Exportação
Julia Sant’Anna, que foi subsecretária de Wagner Vict-

er no Rio, assumiu a Secretaria de Educação de Minas 
Gerais.

Verde
O país poupou mais de 2 milhões de árvores desde 2006 

com a emissão de notas fiscais eletrônicas, calcula Mau-
rício Balassiano, diretor de Certificação Digital da Serasa 
Experian.

Eliminar o papel no dia a dia das atividades empresar-
iais, porém, ainda é um desafio. Apesar do arquivo ele-
trônico, é usual a impressão da nota por quem a recebe.

Leme
Após 22 anos de muito trabalho e sucesso, o tricolor 

Ronaldo Lima deixou ao final do ano os cargos de presi-
dente da Associação Brasileira das Empresas de Apoio 
Marítimo (Abeam) e de vice do Sindicato das Empresas 
de Nvegação (Syndarma). Lima saiu do grupo CBO e, 
portanto, não pode continuar na diretoria das entidades.

A Abeam passou a ser comandada pelo ex-vice Gary 
Michael Orgeron, da Bram. Luís Gustavo Bueno Macha-
do, da Wilson sons assumiu a vice-presidência.

“Deixo o cargo com a satisfação do dever cumprido e 
disposto a continuar contribuindo para o crescimento deste 
setor, na certeza de que novos desafios virão, os quais 
serão sempre enfrentados com determinação e profission-
alismo pelas entidades e instituições sólidas e capazes de 
continuar engrandecendo a navegação brasileira de apoio 
marítimo”, destacou Ronaldo Lima.

Terceirização
A Família Bolsonaro diz que Fabrício Queiroz é quem 

precisa se explicar; Onyx Lorenzoni joga para o contador a 
justificativa para notas fiscais em série; o general Mourão 
chuta a nomeação do filho para o presidente do Banco do 
Brasil. É a filosofia da terceirização se espalhando.

Rápidas
A Couromoda começa na próxima segunda e vai até 

quinta, no Expo Center Norte, São Paulo. Detalhes em 
www.couromoda.com *** O Shopping Nova Iguaçu 
recebe nesta sexta-feira a banda Road Rock em tributo ao 
Queen. Às 19h30.

Para FUP, presidente  
da Petrobras quer 
‘beneficiar concorrentes’

Para a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), as 
declarações do presidente da 
Petrobras, Roberto Castello 
Branco, que defende a venda 
de refinarias da estatal, vão 
na contramão dos interesses 
da empresa e beneficiam as 
concorrentes estrangeiras. O 
diretor da FUP, João Antonio 
de Moraes, destaca a impor-
tância estratégica da Petrobras 
para o Brasil, tanto economi-
camente quanto na produção 
de insumos como a energia.

Na sua avaliação, tirar 
o protagonismo da estatal 
é uma “insanidade”. “Ele 
(Roberto Castello Branco) 
precisa ir para o manicômio. 
Como ele assume uma em-
presa e diz que quer diminuí-
la, abrindo mão do mercado 
que ela possui?”, questiona.

Em entrevista na Rádio 
Brasil Atual, Moraes tam-
bém diz que no mundo o se-

tor é concentrado nas mãos 
de poucas empresas e defen-
de que, nesse cenário, é mais 
benéfico que esteja sob con-
trole da sociedade.

Castello Branco disse, em 
entrevista a um canal interno 
da companhia, que não é con-
cebível que apenas uma em-
presa tenha 98% da capacida-
de de refino do país. Ao tomar 
posse na semana passada, o 
executivo declarou que mono-
pólios são “inadmissíveis” em 
sociedades livres.

O dirigente sindical ques-
tiona a forma que o executivo 
fala sobre monopólio e lembra 
que o mercado de petróleo no 
Brasil está aberto desde 1997. 
“Qualquer empresa poderia se 
instalar e criar uma refinaria. 
Não é verdade que, ao tirar a 
Petrobras virá uma empresa 
privada, porque nenhuma quis 
entrar no mercado até agora”, 
afirma..

Cai o endividamento  
das famílias em dezembro

As famílias com dívi-
das (não necessariamente 
em atraso) eram 59,8% em 
dezembro de 2018, abaixo 
dos 60,3% de novembro e 
dos 62,2% de dezembro de 
2017.Já os inadimplentes, ou 
seja, aqueles com dívidas ou 
contas em atraso, somaram 
22,8% em dezembro do ano 
passado, abaixo dos 22,9% 
do mês anterior e dos 25,7% 
de dezembro de 2017.

Dados divulgados nesta 
quarta-feira pela Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) mostram que os 
percentuais de famílias en-
dividadas e inadimplentes 
fecharam 2018 em queda. 
Outro indicador em queda 
foi o percentual de famílias 
que não terão condições de 
pagar suas dívidas ou con-
tas: de 9,7% em dezembro 

de 2017 e 9,5% em novem-
bro de 2018 para 9,2% em 
dezembro de 2018.

A proporção das famílias 
que disseram estar muito en-
dividadas recuou de 12,8% 
em novembro para 12,4% 
em dezembro. Entre as fa-
mílias com contas ou dívidas 
em atraso, o tempo médio de 
atraso foi de 63,5 dias em 
dezembro de 2018, abaixo 
dos 64,3 dias de dezembro 
de 2017. O tempo médio de 
comprometimento com dívi-
das entre as famílias endivi-
dadas foi de 6,9 meses.

O cartão de crédito con-
tinua sendo o principal 
responsável pelas dívidas 
porque 78,1% das famílias 
com contas atrasadas se en-
dividam com ele. Depois do 
cartão, aparecem os carnês 
(14,7%) e financiamentos de 
carro (10,2%).

Toffoli não aceita ação contra o 
fim do Ministério do Trabalho

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, rejeitou 
nesta quarta-feira pedido 
feito pela Federação Na-
cional dos Advogados para 
suspender a decisão do go-
verno federal que exinguiu 
o Ministério do Trabalho e 
determinou a redistribuição 
das atribuições da pasta en-
tre outros ministérios. 

Na decisão, Toffoli enten-
deu que a federação não tem 
legitimidade legal para entrar 
no Supremo com uma ação 
de descumprimento de precei-
to fundamental (ADPF) para 
questionar a extinção. Na ação, 

a federação alegou que as me-
didas dissolveram a estrutura de 
proteção ao trabalho. 

“No âmbito das organi-
zações sindicais, apenas as 
confederações sindicais estão 
legitimadas à propositura de 
ações de controle concentra-
do. Sindicatos e federações, 
ainda que possuam abrangên-
cia nacional, não se inserem 
no rol dos legitimados a tan-
to”, decidiu o ministro. 

A redistribuição de parte 
das atribuições da pasta foram 
definidas pela Medida Provi-
sória (MP) 870/2019, que re-
passou ao Ministério da Eco-
nomia a maioria das funções. 

O presidente Jair Bolsonaro confirmou a revogação da 
adesão do Brasil ao Pacto Global para Migração Se-
gura, Ordenada e Regular. Na sua conta no Twitter, ele 

afirmou nesta quinta-feira que a iniciativa foi motivada para 
preservação dos valores nacionais. “O Brasil é soberano para 
decidir se aceita ou não migrantes”, disse o presidente. “Não 
ao pacto migratório.”

Em seguida, Bolsonaro justificou a decisão. “Quem por-
ventura vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e 
costumes, bem como deverá cantar nosso hino e respeitar nos-
sa cultura. Não é qualquer um que entra em nossa casa, nem 
será qualquer um que entrará no Brasil via pacto adotado por 
terceiros.” A decisão foi comunicada ao Ministério das Rela-
ções Exteriores, que orientou o corpo diplomático a transmiti-
la à Organização das Nações Unidas (ONU). O Brasil aderiu 
ao pacto em dezembro de 2018.
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VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
NIRE nº 33.3.0028010-3 - CNPJ/MF nº 07.072.909/0001-02

Ata da AGE - 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26/12/2018, às 11h00, na sede social da Vila do Conde Transmissora de Energia S.A., na Av. Marechal 
Câmara, nº 160, sala 1433, parte, Centro/RJ - CEP 20.020-080 (“Companhia”). 2. Presença: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no 
§4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das SAs”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Sr. Francisco Antolin Chica Padilla, Presidente, e Sra. Juliana Aparecida de
Castro Silva, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia e respectiva alteração do Estatuto Social. 5. Delibe-
rações: O acionista apreciou a matéria constante da ordem do dia e deliberou, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar
a redução do capital social da Companhia dos atuais R$ 103.800.000,00 para R$ 74.300.000,00, por julgá-lo excessivo ao cumprimento do objeto social da
Companhia, com o consequente cancelamento de 29.500.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas do capital social da Com-
panhia, todas de titularidade do acionista, CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (“Celeo Redes”), totalizando uma redução no capital social
de R$ 29.500.000,00, para retirá-las definitivamente de circulação. Assim, o capital social da Companhia passará a ser dividido em 74.300.000 ações ordi-
nárias nominativas e sem valor nominal. 5.1.1. Em contrapartida ao cancelamento das ações acima referidas, a Companhia obriga-se a restituir à Celeo
Redes o montante de R$ 29.500.000,00, correspondente ao valor total da redução do capital da Companhia, o que fará mediante o pagamento à vista, em
moeda corrente nacional, fica ndo autorizada desde logo a Diretoria da Companhia a contabilizar o crédito correspondente em favor da Celeo Redes. 5.1.2.
A Celeo Redes concorda, expressamente, com a redução do capital social e cancelamento das ações de sua titularidade, bem como com o consequente
pagamento do montante de R$ 29.500.000,00 à Celeo Redes na forma prevista no item 5.1.1 acima. 5.1.3. O acionista autoriza desde já os administradores
da Companhia, após decorrido o prazo legal de 60 dias para oposição de credores, previsto no art. 174, caput, da Lei das SAs, a procederem com todos os
atos necessários para que se efetivem as deliberações acima referidas, podendo assinar quaisquer documentos para esse fim. 5.1.4. Tendo em vista as
deliberações acima, os acionistas decidem alterar o Art. 5º, caput, do Estatuto Social, que passa a vigorar com a redação abaixo: “Art. 5° - O capital social
subscrito e totalmente integralizado é de R$ 74.300.000,00, dividido em 74.300.000 ações ordinárias, todas nominativas, de valor nominal correspondente
a R$ 1,00 cada uma.” 5.2. Por fim, considerando os pontos acima deliberados, o acionista decide consolidar o Estatuto Social, que passará a vigorar com a
redação transcrita no Anexo I da presente ata. 6. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE da Com-
panhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes em livro próprio. Acionista: CELEO REDES
TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.. Mesa: Francisco Antolin Chica Padilla - Presidente; Juliana Aparecida de Castro Silva - Secretária. A presente é cópia
fiel da ata original lavrada em livro próprio. RJ, 26/12/2018. Anexo I - Estatuto Social Consolidado da Vila do Conde Transmissora de Energia S.A. -
NIRE nº 33.3.0028010-3 - CNPJ/MF nº 07.072.909/0001-02 - Capítulo I - Denominação, Duração, Sede e Objeto - Art. 1º - A Vila do Conde Transmissora
de Energia S.A. é uma sociedade por ações, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas demais disposições legais aplicáveis. Art. 2º - A So-
ciedade possui prazo de duração indeterminado. Art. 3º - A Sociedade tem sua sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal
Câmara, nº 160 - sala 1.433, parte, CEP 20.020-080, podendo por deliberação da Assembleia Geral, abrir e fechar filiais, agências e escritórios, em qualquer
localidade, do Brasil ou no exterior. §Único - A Sociedade possui 01 filial localizada Estrada Ponta de Montanha (Para Pigmentos), S/N. Km 2,5 da PA 483
Barcarena - Pará, Estado do Pará, CEP 66.447-000. Art. 4º - A Sociedade tem por objeto social: (i) a exploração de concessões de serviços públicos de
transmissão, prestados mediante a implantação, construção, operação e manutenção de instalações de transmissão, incluindo os serviços de apoio e admi-
nistrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de
energia elétrica, segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos; e (ii) a prestação de serviços de implantação, construção, montagem,
operação e manutenção de instalações de transmissão incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva,
programação, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º - O 
capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 74.300.000,00, dividido em 74.300.000 ações ordinárias, todas nominativas, de valor nominal
correspondente a R$ 1,00 cada uma. §1º - A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro das Ações No-
minativas”. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas”. Me-
diante solicitação de qualquer dos acionistas, a Sociedade deverá emitir certificados de ações. Os certificados de ações deverão ser assinados por 02 Dire-
tores ou por 01 Diretor juntamente com 01 procurador legal com poderes especiais. §2º - A cada ação ordinária corresponderá 1 voto nas deliberações das
Assembleias Gerais. Capítulo III - Restrições Sobre a Venda e Transferência de Ações - Art. 6º - Salvo quando expressamente disposto em contrário,
em acordo de acionistas entre todos os acionistas da Sociedade, devidamente averbado na Sociedade, todas as ações representativas do capital social da
Sociedade, atualmente ou doravante pertencentes aos acionistas, bem como todos os direitos a estas inerentes ( as “Ações”), o direito de subscrever novas
ações e as novas ações recebidas em decorrência do desdobramento de Ações não serão, direta ou indiretamente, vendidas, cedidas, gravadas, transferi-
das ou agregadas ao capital de qualquer outra sociedade, ou de qualquer outra forma alienadas, sem que antes sejam cumpridas as disposições previstas
neste Capítulo. Art. 7º - Qualquer cessão de Ações estará sujeita à total e incondicional aceitação dos termos e condições deste Estatuto Social pelo res-
pectivo comprador. Art. 8º - O acionista que desejar vender, ceder, gravar, transferir ou de outra forma alienar as Ações de sua propriedade (o “Acionista
Ofertante”), e tiver recebido uma oferta de um terceiro (a “Oferta”), deverá notificar os outros acionistas (doravante designados “Acionistas Remanescen-
tes”) desses fatos, informando o número de Ações oferecidas, os termos e condições da referida oferta e o nome de tal terceiro. Art. 9º - Os Acionistas
Remanescentes terão um prazo de 30 dias consecutivos, após o recebimento de tal notificação, para adquirir todas, e não menos que todas, as Ações
oferecidas ou para exercitar o direito assegurado no Art. 12 abaixo. Caso tais Ações não sejam adquiridas pelos Acionistas Remanescentes, neste período
de tempo, o Acionista Ofertante poderá, dentro de 60 dias consecutivos após o término do prazo acima, vender, transferir ou ceder o respectivo número de
Ações ao respectivo terceiro, por um preço e em termos e condições não mais favoráveis ao terceiro que aqueles descritos na Oferta apresentada pelo
respectivo terceiro, conforme apresentada na notificação enviada pelo Acionista Ofertante, desde que, no entanto, antes de tal venda, transferência ou ces-
são, o terceiro envie aos Acionistas Remanescentes um instrumento por escrito, juridicamente vinculante, expressando sua total e incondicional concordân-
cia em submeter-se aos termos deste Estatuto Social e assumir as obrigações do Acionista Ofertante sob este Capítulo com relação às Ações a serem
transferidas. Art. 10º - As Ações não serão caucionadas, dadas em garantia, nem sofrerão qualquer outro tipo de encargo ou gravame sem o consentimen-
to prévio por escrito de todos os acionistas. Se qualquer caução ocorrer em decorrência de uma ordem judicial, o acionista que for proprietário de tais Ações
implementará todas as medidas necessárias para a substituição do objeto de tal caução por outro bem. Art. 11 - As restrições referentes à venda, cessão,
gravame ou transferência de Ações ora estabelecidas não serão aplicadas em transferência para afiliadas dos acionistas, contanto que (i) a afiliada compra-
dora ou beneficiada firme adesão, por escrito e anterior à transferência, aos termos e condições ora estabelecidos e (ii) o acionista que transferir suas Ações
permaneça solidariamente responsável por todas as obrigações decorrentes de acordos de acionistas firmados entre acionistas da afiliada compradora ou
beneficiada. Para os fins deste Estatuto Social, o termo afiliada significará qualquer pessoa que controle o acionista ou que seja controlado pelo acionista
ou que seja controlada pelo mesmo controlador do acionista. Controle, no contexto deste Estatuto Social, significa a propriedade de participação societária,
de forma direta ou indireta, superior a 50% do capital votante. Art. 12 - Sem prejuízo do disposto acima, os acionistas desde já reconhecem e aceitam que
nenhuma Ação poderá ser vendida, cedida, gravada ou transferida, caso os Acionistas Remanescentes venham a entender, que tal venda, cessão, gravame 
ou transferência seja prejudicial aos interesses da Sociedade. Neste caso, os Acionistas Remanescentes deverão notificar o Acionista Ofertante, dentro do
prazo indicado no Artigo 9º acima, de que tal transferência não deverá ocorrer, no melhor interesse da Sociedade. Art. 13 - Os acionistas concordam que,
caso um terceiro manifeste interesse em se tornar acionista da Sociedade, e caso todos os acionistas concordem com o ingresso deste terceiro na Socie-
dade, então (i) os acionistas deverão fazer com que a Sociedade solicite à Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL as devidas autorizações para que
tal terceiro se torne acionista da Sociedade; e (ii) os acionistas deverão ter suas respectivas participações no capital da Sociedade igualmente reduzidas
para acomodar o ingresso do novo acionista. Art. 14 - A alienação, direta ou indireta, do controle da Sociedade somente poderá ser contratada sob a con-
dição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações de propriedade dos demais acionistas da
Sociedade, de modo a lhes assegurar preço no mínimo igual ao valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, e de no mínimo 70% 
deste valor para os detentores de ações sem direito a voto, garantida a aplicação, no que não diferir deste dispositivo, do art. 254-A e seguintes da Lei
6.404/76 e da legislação correlata. Art. 15 - Em qualquer caso, a venda, cessão ou transferência de Ações exigirá a prévia aprovação por escrito da Agência
Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, sempre que assim exigido por lei, ou por contrato de concessão. Art. 16 - Qualquer, venda, cessão, gravame ou
transferência de Ações ou criação de qualquer obrigação diferente das previstas neste Capítulo não terá validade. Capítulo IV - Assembleias Gerais - Art.
17 - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Diretor Geral de Administração, quando entender conveniente ou necessário, ou pelos acionistas da
Sociedade nos termos do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76. §1º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo acionista que na ocasião for escolhido por maio-
ria de votos dos presentes e secretariadas por quem ele indicar. §2º - As Assembleias Gerais se instalarão nos termos do Art. 125 da Lei nº 6.404/76. §3º - A 
primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 08 dias de antecedência, no mínimo, contados da data da primeira publicação do respectivo
anúncio. Não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 05 dias contados da data da
primeira publicação desta segunda convocação. §4º - Só poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam inscritas em
seu nome, no registro competente, até 48 horas antes da data marcada para a sua realização. §5º - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assem-
bleias Gerais da Sociedade por procuradores devidamente constituídos nos termos da lei. §6º - As Assembleias Gerais da Sociedade serão ordinárias ou
extraordinárias, devendo realizar-se conforme segue: (a) ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, de
acordo com o Art. 132 da Lei nº 6.404/76; e (b) extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente. §7º - As deliberações da Assembleia Geral,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por acionistas detentores de, no mínimo, a maioria do capital social total votante da
Sociedade, não se computando os votos em branco. Capítulo V - Administração - Art. 18 - A administração da Sociedade competirá a uma Diretoria com-
posta de 4 Diretores, que ocuparão os seguintes cargos: (i) Diretor Geral; (ii) Diretor Financeiro; (iii) Diretor Técnico e (iv) Diretor de Operações. §1º - Os
Diretores serão residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos acionistas, para um mandato de 3 anos, permitida a
reeleição. §2º - A investidura no cargo de Diretor far-se-á mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria, sendo
que os Diretores permanecerão no cargo até a posse de seus sucessores. §3º - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, que pode-
rá fixar uma verba global para tanto. §4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para garantia de sua gestão. §5º - No caso de falta, vacância
ou impedimento temporário de qualquer Diretor, os acionistas nomearão o seu substituto nos termos da lei. Art. 19 - São expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas
a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como cauções, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.
Art. 20 - Compete ao Diretor Geral a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade e a coordenação dos trabalhos do Diretor Finan-
ceiro, do Diretor Técnico e do Diretor de Operações, com poderes de representação em geral de forma a gerir os negócios sociais, para representar a So-
ciedade, judicial ou extrajudicialmente, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da Sociedade. Art. 21 - Compete ao Diretor Financei-
ro, ao Diretor Técnico e ao Diretor de Operações auxiliar o Diretor Geral na coordenação das atividades da Sociedade, observado o disposto nos Artigos 22,
23 e 24 abaixo. Art. 22 - A Sociedade será representada perante terceiros, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele: a) pela assinatura do Diretor Geral
individualmente em qualquer ato; b) observado o disposto no Artigo 23 abaixo, pela assinatura em conjunto (i) de 2 Diretores entre o Diretor Financeiro, o
Diretor Técnico e o Diretor de Operações, (ii) de 1 desses Diretores e 1 Procurador nomeado nos termos do Art. 24 abaixo, ou (iii) de 2 Procuradores nome-
ados nos termos do Art. 24 abaixo, em qualquer ato; c) pela assinatura, individualmente, (i) do Diretor Financeiro, (ii) do Diretor Técnico, (iii) do Diretor de
Operações, ou (iv) de 1 Procurador nomeado nos termos do Art. 24 abaixo, nos seguintes atos: (1) celebrar contratos com terceiros que impliquem a assun-
ção de obrigações pela Companhia em montantes inferiores ou iguais a R$ 100.000,00; (2) realizar movimentações nas contas bancárias da Companhia
cujo valor seja inferior ou igual a R$ 100.000,00; e (3) independentemente de prévia e expressa deliberação dos Acionistas nos termos do disposto no Art.
23 abaixo, firmar, com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, qualquer aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de
Energia Elétrica nº 003/2005, relativo ao Lote “D” do Leilão ANEEL nº 001/2004. Art. 23 - O Diretor Financeiro, o Diretor Técnico e o Diretor de Operações
são proibidos de engajar a Sociedade nos seguintes atos, exceto se prévia e expressamente autorizados por deliberação dos Acionistas: a) celebrar contra-
tos com terceiros que impliquem a assunção de obrigações pela Companhia em montantes superiores a R$ 1.000.000,00; b) vender, ceder ou de qualquer
outra forma transferir, a qualquer título, ativos da Sociedade em valor superior a R$ 100.000,00; c) comprar bens do ativo não circulante, que envolvam
valores superiores a R$ 100.000,00 reais; d) constituir gravames reais sobre os ativos de propriedade da Sociedade que envolvam valores superiores a R$
100.000,00; e) realizar investimentos em nome da Sociedade; f) autorizar a participação da Sociedade em outras sociedades; g) realizar movimentações
nas contas bancárias da Sociedade em montante cujo valor seja superior a R$ 1.000.000,00; e h) nomear procurador para praticar qualquer dos atos rela-
cionados nos itens (a) a (g) acima. Art. 24 - Observado o disposto nos Artigos 22 e 23 acima, o Diretor Geral  individualmente ou 2 Diretores em conjunto
entre o Diretor Financeiro, o Diretor Técnico e o Diretor de Operações, poderão nomear Procuradores para representar a Companhia por meio da outorga
de procurações que especifiquem os seus respectivos poderes, as quais terão um prazo de validade não superior a 1 ano, com exceção daquelas outorga-
das a advogados para representar a Sociedade judicial ou administrativamente, que poderão ter prazo indeterminado. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Art.
25 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal não permanente composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela
Assembleia Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu funcionamento, o Conselho
Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. Os Conselheiros poderão renunciar expressamente ao seu direito à remuneração, devendo con-
signar a renúncia na Ata da Assembleia Geral que aprovar a sua instalação. Capítulo VII - Exercício Social - Art. 26 - O exercício social iniciará em 1º de
janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Capítulo VIII - Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros - Art. 27- Ao término de cada
exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras da Sociedade de acordo com as disposições legais e com os princípios de contabilidade
geralmente aceitos. §1º - O lucro líquido apurado no exercício poderá ter a seguinte destinação: (a) a parcela de 5% será deduzida para a constituição da
reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; (b) os acionistas terão direito a um dividendo anual correspondente à 50% do lucro
líquido descontada a parcela referente à reserva legal, salvo determinação em contrário por unanimidade de votos dos acionistas presentes em Assembleia
Geral com base em proposta da administração; (c) caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a
aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. §2º - A Sociedade
poderá levantar balanços mensais ou semestrais, podendo declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos intermediários: (i) à conta de lucros
apurados nesses balanços, ou (ii) à conta de lucros acumulados e/ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as
restrições legais. Os dividendos intermediários poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. §3º - A Sociedade poderá pagar, aos seus acionis-
tas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação - Art. 28 - A 
Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o li-
quidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Capítulo X - Casos Omissos - Art. 29 - Qualquer matéria não regulada pelo
presente Estatuto Social será decidida pelos acionistas na forma do Art. 20 e de acordo com as disposições da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e suas altera-
ções. Capítulo XI – Arbitragem - Art. 30 - Toda controvérsia e/ou conflito resultante dos direitos e obrigações aqui contemplados e/ou da execução do
presente Estatuto Social, que não sejam resolvidos amigavelmente entre os acionistas, serão resolvidos por procedimento de arbitragem de acordo com as
disposições previstas neste Artigo, sendo aplicável, a lei brasileira. §1º - O procedimento de arbitragem será regido conforme as regras da ICC (International
Chamber of Commerce) - Câmara de Comércio Internacional, por um ou mais árbitros que serão nomeados de acordo com as regras da referida câmara.
§2º - A arbitragem terá lugar na Cidade de Madri, Espanha e será conduzida no idioma espanhol. §3º - A sentença arbitral será definitiva, constituindo título
executivo vinculativo entre as partes. §4º - Para a execução do laudo arbitral, para dirimir questões não suscetíveis de decisão arbitral e/ou para a eventua-
lidade de execução específica da cláusula compromissória e demais medidas coercitivas que se fizerem necessárias, os acionistas elegem o foro da Co-
marca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Brinquedos para gente grande
Gente grande também gosta de brinquedos e reúne e 

guarda os preferidos, acompanhando o mercado, lutando 
para obter o que falta em sua coleção. Assim, os leilões de 
peças colecionáveis também pertence aos brinquedos, se-
jam bem antigos, clássicos, modernos com edição limitada 
e preenchendo uma enorme variedade de critérios para se 
tornar desejável por adultos.

O leiloeiro Alberto Cristiano Ramos Lopes da Silva está 
oferecendo a este público diversos itens que podem se jun-
tar às peças de alguma coleção. A exposição e o leilão onli-
ne acontecem no mesmo dia, nesta sexta-feira (11), das 10h 
às 14h, para a visitação agendada, e às 19h30 o fechamento 
das propostas vencedoras. O local é a Rua Daniel Carneiro, 
142, Engenho de Dentro (RJ).

Livros raros e esgotados também estão na mira de cole-
cionadores, que podem verificar em outro pregão de Alberto 
Lopes, no Leilão do Saber, que está marcado para este sábado 
(12), às 15h, e a exposição na véspera (11), das 10h às 14h, 
em seu escritório na Rua Adolfo Bergamine, 46, Engenho de 
Dentro (RJ), com marcação prévia de visitas.

E, para os colecionadores de plantão, Alberto Lopes já tem 
a terça e quarta-feira (15 e 16), às 19h30, para venda de nu-
mismática. Todas as informações se encontram em seu websi-
te www.albertolopesleiloeiro.com.br e em seu escritório.

Perfumes e peças antigas
Os preços parecem convidativos no leilão da leiloeira 

Ana Paula Defanti Farias Mello, que reúne diversas peças 
antigas, livros raros, discos, revistas, moda e uma coleção 
de perfumes franceses. Várias marcas conhecidas apare-
cem, em trajes sociais, como vestidos longos e seus aces-
sórios, ternos ou em perfume francês, como Ralph Lauren , 
Lalique, Chanel, Yves Saint Laurent, B. Boucheron, Jeanne 
Lanvin, Valentino, entre outros.

O pregão será online, de segunda a sexta-feira (14 a 
18), às 19h30, e o local para a retirada está na Rua De-
zenove de Fevereiro, 62, apto 201, em Botafogo (RJ). A 
exposição será agendada previamente para o dia 14 por 
telefone que se encontra em seu website junto com todas 
as informações necessárias www.anamelloleiloeira.com.
br e no seu escritório da Rua Anita Garibaldi, 29, loja B, 
Copacabana (RJ).

Acervos residenciais
A reunião de acervos residenciais foi feita para o mesmo 

pregão online e por telefone, do leiloeiro Nelson Pereira 
Filho, na próxima terça e quarta-feira (15 e 16), às 19h, em 
sua sede própria, na Avenida das Américas, 3.333, grupo 
1209, Barra da Tijuca. A visitação poderá ser feita no pri-
meiro dia do leilão, entre 10h e 15h, para os que agendaram 
previamente. A retirada das peças será na Estrada do Ou-
teiro Santo, 907, Rua 3, casa 4, Taquara, em Jacarepaguá 
(RJ). O website www.nelsonleiloeiro.com.br tem as infor-
mações com fotos e descrição de cada lote, como peças 
de colecionismo, cristais, arte sacra, mobiliário, esculturas, 
gravuras, livros, entre outras curiosidades.

Fotografias, 
documentos, 
filatelia e mais

A leiloeira Eucília de 
Souza Soares fará seu lei-
lão online de papéis cole-
cionáveis em fotografias, 
documentos, postais, autó-
grafos, filatelia, militaria, 
numismática etc. de terça a 
sexta-feira (15 a 18), às 14h, 
com exposição somente vir-
tual no seu website www.
lilileiloeira.com.br, onde já 
se pode ver as fotos com a 
descrição. Detalhes podem 
ser esclarecidos em seu es-
critório na Rua Barata Ribeiro, 807, sala 402, em Copaca-
bana (RJ).

Chaveiros representando revólveres de 
espoleta, com Antônio Lopes 

Avianca Argentina irá operar voos 
internacionais regulares no Brasil

Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) autorizou a 
companhia aérea argentina 
Avian Lineas Aéreas (Avian-
ca Argentina) a operar no 
Brasil voos internacionais re-
gulares de passageiros e car-
ga. Em 2018, a Anac conce-
deu permissão para a chilena 
Sky Airline operar voos inter-
nacionais regulares no país. 

Em dezembro último, o 
governo brasileiro permitiu a 
liberação de até 100% de par-
ticipação estrangeira nas em-
presas aéreas nacionais, o que 

irá estimular a vinda das aére-
as estrangeiras ao país. Discu-
tida há anos no Congresso, a 
elevação de participação es-
trangeira em aéreas - cujo teto 
era de 20% - veio dias após a 
Avianca, quarta maior empre-
sa do setor, pedir recuperação 
judicial. O governo Temer ne-
gou relação entre a edição da 
MP e a situação da Avianca

A Avianca Brasil iniciou 
em 21 de dezembro de 2018 
as vendas de passagens para 
a rota internacional operada 
pela Avianca Argentina, que 

liga diariamente o aeroporto 
Aeroparque Jorge Newbery 
a Guarulhos (SP). O voo 
inaugural será realizado em 
5 de fevereiro e, em 19 de 
fevereiro, inicia-se a segun-
da frequência entre as capi-
tais. Os passageiros viajarão 
a bordo de A320 com capa-
cidade para 162 passageiros 
em classe única.

A nova rota faz parte de um 
plano para fortalecer a atua-
ção da companhia na América 
Latina. No início de dezem-
bro, a Avianca Brasil entrou 

com pedido de recuperação 
judicial alegando que a me-
dida foi para proteger sua fro-
ta e garantir a realização de 
todos os voos programados. 
Por meio de um acordo interli-
ne entre as duas companhias, 
os passageiros brasileiros terão 
ainda acesso aos nove destinos 
atendidos pela Avianca Argen-
tina. Na lista estão Montevi-
déu, Punta del Este, Mar del 
Plata e Rosário. Os argentinos, 
por sua vez, também poderão 
se conectar aos destinos ofere-
cidos pela Avianca Brasil.

Cavalo oriental em madeira ricamente 
trabalhada com Nelson Pereira Filho

Revista ‘O Malho’, nº 29, ano 
1933, com Eucília de Souza 

Soares
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LT TRIÂNGULO S.A.
NIRE n° 33.3.0028156-8 - CNPJ/MF n° 07.272.615/0001-16

Ata da AGE - 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26/12/2018, às 11h00, na sede social da LT Triângulo S.A., na Av. Marechal Câmara, nº 160, sala 1433, 
parte, Centro/ RJ - CEP 20.020-080 (“Companhia”). 2. Presença: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no §4º do art. 124 da Lei nº 6.404, 
de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das SAs”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinatura constante do 
Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Sr. Francisco Antolin Chica Padilla, Presidente, e Sra. Juliana Aparecida de Castro Silva, Secretária. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia e respectiva alteração do Estatuto Social. 5. Deliberações: O acionista apreciou a matéria 
constante da ordem do dia e deliberou, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a redução do capital social da Companhia 
dos atuais R$ 213.600.000,00 para R$ 171.600.000,00, por julgá-lo excessivo ao cumprimento do objeto social da Companhia, com o consequente cance-
lamento de 42.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia, todas de titularidade do acionista, 
CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (“Celeo Redes”), totalizando uma redução no capital social de R$ 42.000.000,00, para retirá-las defini-
tivamente de circulação. Assim, o capital social da Companhia passará a ser dividido em 171.600.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
5.1.1. Em contrapartida ao cancelamento das ações acima referidas, a Companhia obriga-se a restituir à Celeo Redes o montante de R$ 42.000.000,00, 
correspondente ao valor total da redução do capital da Companhia, o que fará mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, ficando autori-
zada desde logo a Diretoria da Companhia a contabilizar o crédito correspondente em favor da Celeo Redes. 5.1.2. A Celeo Redes concorda, expressamen-
te, com a redução do capital social e cancelamento das ações de sua titularidade, bem como com o consequente pagamento do montante de R$ 42.000.000,00 
à Celeo Redes na forma prevista no item 5.1.1 acima. 5.1.3. O acionista autoriza desde já os administradores da Companhia, após decorrido o prazo legal 
de 60 dias para oposição de credores, previsto no art. 174, caput, da Lei das SAs, a procederem com todos os atos necessários para que se efetivem as 
deliberações acima referidas, podendo assinar quaisquer documentos para esse fim. 5.1.4. Tendo em vista as deliberações acima, o acionista decide alterar 
o Art. 5º, caput, do Estatuto Social, que passa a vigorar com a redação abaixo: “Art. 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$
171.600.000,00, dividido em 171.600.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma.” 5.2. Por fim, considerando os pontos
acima deliberados, o acionista decide consolidar o Estatuto Social, que passará a vigorar com a redação transcrita no Anexo I da presente ata. 6. Encerra-
mento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada
conforme, vai assinada por todos os presentes em livro próprio. Acionista: CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.. Mesa: Sr. Francisco Antolin 
Chica Padilla, Presidente, e Sra. Juliana Aparecida de Castro Silva, Secretária. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. RJ 26/12/2018.
Anexo I - Estatuto Social Consolidado da LT Triângulo S.A. - NIRE nº 33.3.0028156-8 - CNPJ/MF nº 07.272.615/0001-16 - Capítulo I - Denominação,
Duração, Sede e Objeto - Art. 1º - A LT Triângulo S.A. é uma sociedade por ações, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas demais dispo-
sições legais aplicáveis. Art. 2º - A Sociedade possui prazo de duração indeterminado. Art. 3º - A Sociedade tem sua sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marechal Câmara, 160, Sala 1433 (parte), podendo, por decisão dos sócios, abrir e fechar filiais, agências e escritórios
em qualquer localidade, do Brasil ou no exterior. §Único - A Sociedade possui uma filial, localizada no seguinte endereço: Rua Edwards Manoel da Silva nº
220 (Parte B), Distrito Industrial, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.402-354. Art. 4º - A Sociedade tem por objeto social: (i) a explo-
ração de concessões de serviços públicos de transmissão, prestados mediante a implantação, construção, operação e manutenção de instalações de trans-
missão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais serviços
complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos; e (ii) a prestação de ser-
viços de implantação, construção, montagem, operação e manutenção de instalações de transmissão incluindo os serviços de apoio e administrativos, pro-
visão de equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica.
Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 171.600.000,00, dividido em 171.600.000 ações
ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. §1º - A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de
“Registro das Ações Nominativas”. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações
Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer dos acionistas, a Sociedade deverá emitir certificados de ações. Os certificados de ações deverão ser assi-
nados por 02 Diretores ou por 01 Diretor juntamente com 01 procurador legal com poderes especiais. §2º - A cada ação ordinária corresponderá 1 voto nas
deliberações das Assembléias Gerais. Capítulo III - Restrições Sobre a Venda e Transferência de Ações - Art. 6º - Salvo quando expressamente dispos-
to em contrário, todas as ações representativas do capital social da Sociedade, atualmente ou doravante pertencentes aos acionistas, bem como todos os
direitos a estas inerentes ( as “Ações”), o direito de subscrever novas ações e as novas ações recebidas em decorrência do desdobramento de Ações não
serão, direta ou indiretamente, vendidas, cedidas, gravadas, transferidas ou agregadas ao capital de qualquer outra sociedade, ou de qualquer outra forma
alienadas, sem que antes sejam cumpridas as disposições previstas neste Capítulo. Art. 7º - Qualquer cessão de Ações estará sujeita à total e incondicional
aceitação dos termos e condições deste Estatuto Social pelo respectivo comprador. Art. 8º - O acionista que desejar vender, ceder, gravar, transferir ou de
outra forma alienar as Ações de sua propriedade (o “Acionista Ofertante”), e tiver recebido uma oferta de um terceiro (a “Oferta”), deverá notificar o outro
acionista (doravante designado “Acionista Remanescente”) desses fatos, informando o número de Ações oferecidas, os termos e condições da referida
oferta e o nome de tal terceiro. Art. 9º - O Acionista Remanescente terá um prazo de 30 dias consecutivos, após o recebimento de tal notificação, para ad-
quirir todas, e não menos que todas, as Ações oferecidas ou para exercitar o direito assegurado no Artigo 13 abaixo. Caso tais Ações não sejam adquiridas
pelo Acionista Remanescente, neste período de tempo, o Acionista Ofertante poderá, dentro de 60 dias consecutivos após o término do prazo acima, vender, 
transferir ou ceder o respectivo número de Ações ao respectivo terceiro, por um preço e em termos e condições não mais favoráveis ao terceiro que aqueles
descritos na Oferta apresentada pelo respectivo terceiro, conforme apresentada na notificação enviada pelo Acionista Ofertante, desde que, no entanto,
antes de tal venda, transferência ou cessão, o terceiro envie ao Acionista Remanescente um instrumento por escrito, juridicamente vinculante, expressando
sua total e incondicional concordância em submeter-se aos termos deste Estatuto Social e assumir as obrigações do Acionista Ofertante sob este Capítulo
com relação às Ações a serem transferidas. Art. 10º - É condição prévia para qualquer venda, cessão, gravame ou transferência de Ações que o acionista
que tenha transferido suas Ações tome as devidas medidas para que os membros do Conselho de Administração indicados por ele renunciem a seus res-
pectivos cargos, uma vez concluída a venda. Art. 11 - As Ações não serão caucionadas, dadas em garantia, nem sofrerão qualquer outro tipo de encargo ou
gravame sem o consentimento prévio por escrito de todos os acionistas. Se qualquer caução ocorrer em decorrência de uma ordem judicial, o acionista que
for proprietário de tais Ações implementará todas as medidas necessárias para a substituição do objeto de tal caução por outro bem. Art. 12 - As restrições
referentes à venda, cessão, gravame ou transferência de Ações ora estabelecidas não serão aplicadas em transferência para afiliadas dos acionistas, con-
tanto que (i) a afiliada compradora ou beneficiada firme adesão, por escrito e anterior à transferência, aos termos e condições ora estabelecidos e (ii) o
acionista que transferir suas Ações permaneça solidariamente responsável por todas as obrigações decorrentes de acordos de acionistas firmados entre
acionistas da afiliada compradora ou beneficiada. Para os fins deste Estatuto Social, o termo afiliada significará qualquer pessoa que controle o acionista ou
que seja controlado pelo acionista ou que seja controlada pelo mesmo controlador do acionista. Controle, no contexto deste Estatuto Social, significa a pro-
priedade de participação societária, de forma direta ou indireta, superior a 50% do capital votante e o poder de indicar a maioria dos administradores. Art. 13 
- Sem prejuízo do disposto acima, os acionistas desde já reconhecem e aceitam que nenhuma Ação poderá ser vendida, cedida, gravada ou transferida, caso 
o Acionista Remanescente venha a entender que tal venda, cessão, gravame ou transferência seja prejudicial aos interesses da Sociedade. Neste caso, o
Acionista Remanescente deverá notificar o Acionista Ofertante, dentro do prazo indicado no Artigo 9º acima, de que tal transferência não deverá ocorrer, no
melhor interesse da Sociedade. Art. 14 - Os acionistas concordam que, caso um terceiro manifeste interesse em se tornar acionista da Sociedade, e caso
todos os acionistas concordem com o ingresso deste terceiro na Sociedade, então (i) os acionistas deverão fazer com que a Sociedade solicite à Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL as devidas autorizações para que tal terceiro se torne acionista da Sociedade; e (ii) os acionistas deverão ter suas
respectivas participações no capital da Sociedade igualmente reduzidas para acomodar o ingresso do novo acionista. Art. 15 - A alienação, direta ou indire-
ta, do controle da Sociedade somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública
de aquisição das ações de propriedade dos demais acionistas da Sociedade, de modo a lhes assegurar preço no mínimo igual ao valor pago por ação com
direito a voto, integrante do bloco de controle, e de no mínimo 70% (setenta por cento) deste valor para os detentores de ações sem direito a voto, garantida
a aplicação, no que não diferir deste dispositivo, do art. 254-A e seguintes da Lei 6.404/76 e da legislação correlata. Art. 16 - Em qualquer caso, a venda,
cessão ou transferência de Ações exigirá a prévia aprovação por escrito da Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, sempre que assim exigido por lei,
ou por contrato de concessão. Art. 17 - Qualquer, venda, cessão, gravame ou transferência de Ações ou criação de qualquer obrigação diferente das pre-
vistas neste Capítulo não terá validade. Capítulo IV - Assembleias Gerais - Art. 18 - As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Diretor Geral de Admi-
nistração, quando entender conveniente ou necessário, ou pelos acionistas da Sociedade nos termos do Art. 123 da Lei nº 6.404/76. §1º - As Assembléias 
Gerais serão presididas pelo acionista que na ocasião for escolhido por maioria de votos dos presentes e secretariadas por quem ele indicar. §2º - As As-
sembléias Gerais se instalarão nos termos do Art. 125 da Lei n.º 6.404/76. §3º - A primeira convocação da Assembléia Geral deverá ser feita com 08 dias de
antecedência, no mínimo, contados da data da primeira publicação do respectivo anúncio. Não se realizando a assembléia, será publicado novo anúncio, de
segunda convocação, com antecedência mínima de 05 dias contados da data da primeira publicação desta segunda convocação. §4º - Só poderão tomar
parte e votar na Assembléia Geral os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome, no registro competente, até 48horas antes da data marcada
para a sua realização. §5º - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembléias Gerais da Sociedade por procuradores devidamente constituídos
nos termos da lei. §6º - As Assembléias Gerais da Sociedade serão ordinárias ou extraordinárias, devendo realizar-se conforme segue: (a) ordinariamente,
nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, de acordo com o Art. 132 da Lei nº 6.404/76; e (b) extraordinariamente, sempre
que necessário ou conveniente. §7º - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por acionis-
tas detentores de, no mínimo, a maioria do capital social total votante da Sociedade, não se computando os votos em branco. Capítulo V - Administração
- Art. 19 - A administração da Sociedade competirá a uma Diretoria composta de 4 Diretores, que ocuparão os seguintes cargos: (i) Diretor Geral; (ii) Diretor
Financeiro; (iii) Diretor Técnico e (iv) Diretor de Operações. §1º - Os Diretores serão residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelos acionistas, para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição. §2º - A investidura no cargo de Diretor far-se-á mediante assinatura do termo de
posse lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria, sendo que os Diretores permanecerão no cargo até a posse de seus sucessores. §3º - A remunera-
ção dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, que poderá fixar uma verba global para tanto. §4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução
para garantia de sua gestão. §5º - No caso de falta, vacância ou impedimento temporário de qualquer Diretor, os acionistas nomearão o seu substituto nos
termos da lei. Art. 20 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador
ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como cauções, fianças, avais, en-
dossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Art. 21 - Compete ao Diretor Geral a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da
Sociedade e a coordenação dos trabalhos do Diretor Financeiro, do Diretor Técnico e do Diretor de Operações, com poderes de representação em geral de
forma a gerir os negócios sociais, para representar a Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interes-
se da Sociedade. Art. 22 - Compete ao Diretor Financeiro, ao Diretor Técnico e ao Diretor de Operações auxiliar o Diretor Geral na coordenação das ativi-
dades da Sociedade, observado o disposto nos Artigos 23, 24 e 25 abaixo. Art. 23 - A Sociedade será representada perante terceiros, ativa e passivamente,
em juízo ou fora dele: a) pela assinatura do Diretor Geral individualmente em qualquer ato; b) observado o disposto no Artigo 24 abaixo, pela assinatura em
conjunto (i) de 2 Diretores entre o Diretor Financeiro, o Diretor Técnico e o Diretor de Operações, (ii) de 1 desses Diretores e 1 Procurador nomeado nos
termos do Art. 25 abaixo, ou (iii) de 2 Procuradores nomeados nos termos do Art. 25 abaixo, em qualquer ato; c) pela assinatura, individualmente, (i) do Di-
retor Financeiro, (ii) do Diretor Técnico, (iii) do Diretor de Operações, ou (iv) de 1 Procurador nomeado nos termos do Artigo 25 abaixo, nos seguintes atos:
(1) celebrar contratos com terceiros que impliquem a assunção de obrigações pela Companhia em montantes inferiores ou iguais a R$ 100.000,00; (2) rea-
lizar movimentações nas contas bancárias da Companhia cujo valor seja inferior ou igual a R$ 100.000,00; e (3) independentemente de prévia e expressa
deliberação dos Acionistas nos termos do disposto no Art. 24 abaixo, firmar, com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, qualquer aditivo ao Con-
trato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 004/2006, relativo ao Lote “D” do Leilão ANEEL nº 001/2005. d) pela assina-
tura, individualmente, de 1 Procurador nomeado exclusivamente pelo Diretor Geral, nos termos do art. 25 abaixo, em qualquer ato. Art. 24 - O Diretor Finan-
ceiro, o Diretor Técnico e o Diretor de Operações são proibidos de engajar a Sociedade nos seguintes atos, exceto se prévia e expressamente autorizados
por deliberação dos Acionistas: a) celebrar contratos com terceiros que impliquem a assunção de obrigações pela Companhia em montantes superiores a
R$ 1.000.000,00; b) vender, ceder ou de qualquer outra forma transferir, a qualquer título, ativos da Sociedade em valor superior a R$ 100.000,00; c) comprar 
bens do ativo não circulante, que envolvam valores superiores a R$ 100.000,00; d) constituir gravames reais sobre os ativos de propriedade da Sociedade
que envolvam valores superiores a R$ 100.000,00; e) realizar investimentos em nome da Sociedade; f) autorizar a participação da Sociedade em outras
sociedades; g) realizar movimentações nas contas bancárias da Sociedade em montante cujo valor seja superior a R$ 1.000.000,00; e h) nomear procurador 
para praticar qualquer dos atos relacionados nos itens (a) a (g) acima. Art. 25 - Observado o disposto nos Artigos 23 e 24 acima, o Diretor Geral  individual-
mente ou 2 Diretores em conjunto entre o Diretor Financeiro, o Diretor Técnico e o Diretor de Operações, poderão nomear Procuradores para representar a
Companhia por meio da outorga de procurações que especifiquem os seus respectivos poderes, as quais terão um prazo de validade não superior a 1 ano,
com exceção daquelas outorgadas a advogados para representar a Sociedade judicial ou administrativamente, que poderão ter prazo indeterminado. Capí-
tulo VI - Conselho Fiscal - Art. 26 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal não permanente composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes,
acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu
funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. Os Conselheiros poderão renunciar expressamente ao seu direito à
remuneração, devendo consignar a renúncia na Ata da Assembléia Geral que aprovar a sua instalação. Capítulo VII - Exercício Social - Art. 27 - O exercí-
cio social iniciará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Capítulo VIII - Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros -
Art. 28- Ao término de cada exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras da Sociedade de acordo com as disposições legais e com os
princípios de contabilidade geralmente aceitos. §1º - O lucro líquido apurado no exercício poderá ter a seguinte destinação: (a) a parcela de 5% será dedu-
zida para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; (b) os acionistas terão direito a um dividendo anual correspondente à 50% 
do lucro líquido descontada a parcela referente à reserva legal, salvo determinação em contrário por unanimidade de votos dos acionistas presentes em
Assembléia Geral com base em proposta da administração; (c) caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembléia Geral delibera-
rá sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. §2º - A 
Sociedade poderá levantar balanços mensais ou semestrais, podendo declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos intermediários:
(i) à conta de lucros apurados nesses balanços, ou (ii) à conta de lucros acumulados e/ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, 
observadas as restrições legais. Os dividendos intermediários poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. §3º - A Sociedade poderá pagar, aos
seus acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação - Art.
29 - A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembléia Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear
o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Capítulo X - Casos Omissos - Art. 30 - Qualquer matéria não regulada pelo 
presente Estatuto Social será decidida pelos acionistas na forma do Artigo 21 e de acordo com as disposições da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e suas alterações. Capítulo XI - Arbitragem - Art. 31 - Toda controvérsia e/ou conflito resultante dos direitos e obrigações aqui contemplados e/ou da exe-
cução do presente Estatuto Social, que não sejam resolvidos amigavelmente entre os acionistas, serão resolvidos por procedimento de arbitragem de acor-
do com as disposições previstas neste Artigo, sendo aplicável, a lei brasileira. §1º - O procedimento de arbitragem será regido conforme as regras da ICC
(International Chamber of Commerce) - Câmara de Comércio Internacional, por um ou mais árbitros que serão nomeados de acordo com as regras da refe-
rida câmara. §2º - A arbitragem terá lugar na Cidade de Madri, Espanha e será conduzida no idioma espanhol. §3º - A sentença arbitral será definitiva, cons-
tituindo título executivo vinculativo entre as partes. §4º - Para a execução do laudo arbitral, para dirimir questões não suscetíveis de decisão arbitral e/ou para 
a eventualidade de execução específica da cláusula compromissória e demais medidas coercitivas que se fizerem necessárias, os acionistas elegem o foro
da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

As vantagens da utilização adequada do seguro viagem
Muitas vezes os viajantes 

se deparam com a obriga-
toriedade da contratação do 
seguro viagem para alguns 
destinos, como, por exem-
plo, os países que aderiram 
ao Tratado de Schengen, na 
Europa. Mas, na hora de ad-
quirir, surge aquela dúvida: 
“o que é o seguro viagem, 
como ele funciona e qual é a 
sua importância?”

Para auxiliar nessa tare-
fa, Mário Rolim Almeida, 
gerente de Marketing da 
Allianz Travel, líder global 
em oferta de seguro viagem, 

que atua no Brasil como re-
presentante da Allianz Se-
guros no segmento viagem, 
responde a cada uma dessas 
dúvidas para facilitar o mo-
mento de contratação deste 
produto tão importante para 
a viagem.

Mário explica que o se-
guro viagem é um produto 
que proporciona proteção e 
segurança quando ocorrer 
contratempos durante uma 
viagem, evitando gastos 
extras ou dores de cabeça 
com situações inespera-
das: “O seguro viagem é 

um aliado antes mesmo da 
viagem. Por exemplo, caso 
haja necessidade de cance-
lamento ou remarcação da 
viagem, seja por mudança 
de emprego, perda de docu-
mento, se ocorrido dentro 
dos 15 dias antes da partida 
ou conexões do itinerário 
ou acidente a caminho do 
embarque, o seguro pode-
rá reembolsar até 80% das 
despesas geradas por mul-
tas de cancelamento ou re-
marcação de passagens ou 
pacotes turísticos, que não 
forem reembolsadas pela 

companhia aérea ou agên-
cia de viagem, por meio da 
cobertura de cancelamento 
por diversas causas”.

Lembra, também, que o 
segurado conta com cober-
turas de despesas médicas 
e hospitalares em caso de 
acidente ou enfermidade du-
rante sua viagem em um país 
estrangeiro. O cliente do 
seguro viagem pode contar 
com atendimento 24 horas, 
7 dias por semana. “Nos-
sos analistas estão treinados 
para auxiliar nas situações 
emergenciais e para dar ins-

truções para o viajante, inde-
pendentemente de onde ele 
estiver. Para acionar o segu-
ro viagem, basta que o segu-
rado entre em contato com 
nossa Central de Atendi-
mento, sempre que precisar 
de atendimento médico ou 
se depare com algum outro 
evento coberto por sua apóli-
ce de seguro”, afirma Mário.

“O seguro viagem, além 
de ser um grande aliado 
nos momentos de imprevis-
tos, é obrigatório em países 
que aderiram ao tratado de 
Schengen (como Itália, Ale-

manha, Portugal e outros 
23 países europeus). Além 
disso, o seguro evita gastos 
extraordinários com saúde 
durante a viagem. Por exem-
plo, nos EUA, uma simples 
consulta médica pode chegar 
a US$ 800. Com o Seguro 
Viagem, caso o segurado 
necessite utilizar o serviço, 
conforme condições do se-
guro contratado, esse valor 
poderá ser ressarcido pela 
seguradora, o que evitaria 
um grande - e nada agradá-
vel - prejuízo", finaliza Má-
rio Rolim Almeida.

Funcesp comemora lançamento 
do primeiro plano familiar

A Funcesp, entidade fe-
chada de previdência com-
plementar, fecha 2018 com 
um balanço bastante positivo 
e com o lançamento de dois 
produtos de previdência. A 
grande novidade anunciada 
é o Mais Futuro, plano ins-
tituído familiar que chega 
com o objetivo de melhor 
atender as atuais demandas 
do mercado, oferecendo um 
serviço completo para par-
ticipantes e assistidos, além 
de seus familiares até 4° 
grau de parentesco. Há 49 
anos em atuação, a Funcesp 
trabalha com foco principal 
em cuidar das pessoas e é re-
ferência no setor.

No último dia 19, Walter 
Mendes, presidente da Fun-
cesp; e Luciana Dalcanale, 
diretora de Previdência, re-
ceberam Luís Ricardo Mar-
condes Martins, presidente 
da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar 
(Abrapp), e Devanir Silva, 
superintendente da Asso-
ciação, para oficialização e 
assinatura do convênio do 
plano Mais Futuro.

“Os planos instituídos de 
família são uma tendência que 
devem levar o setor para um 
novo ciclo de expansão. Por 
isso damos um passo à frente 
com o lançamento do Mais Fu-
turo, que vai agregar ao nosso 
negócio e beneficiar ainda mais 
nossos participantes”, afirma o 
presidente da Funcesp.

Para Luciana Dalcanale, 
o novo plano chega para su-
prir uma demanda percebida 
pela entidade. “Tínhamos 
uma grande demanda dos 
participantes, com aposenta-
dos que desejam fazer apor-
tes adicionais, o que o plano 
atual não permitia, por isso o 
instituído chega como uma 
forma de viabilizar isso, e 
também oferece a possibili-
dade de incluir familiares”, 
explica a diretora. O novo 
produto já vem sendo ama-
durecido e passou por uma 
análise criteriosa, que ava-

liou risco, custo e necessida-
de. Nesse processo, a Abra-
pp foi escolhida como figura 
instituidora para representar 
as famílias e intermediar a 
rotina dos planos.

De acordo com Martins, 
a Associação está satisfei-
ta em ter a Funcesp como 
primeiro fundo a nomeá-la 
como figura instituidora. “A 
Funcesp é um exemplo, pois 
possui uma governança forte 
e muito estruturada e, para 
nós, é uma honra poder fazer 
parte dessa história e ajudá-
los a proporcionar um plano 
moderno e inovador aos seus 
participantes”, diz.

O plano de previdência ins-
tituído entrega as vantagens de 
outras formas de investimento 
disponíveis no mercado, mas 
dentro do setor previdenciário, 
com um pacote completo que 
facilita a operação para os par-
ticipantes. Entre os benefícios 
estão taxas mais competitivas 
do que as oferecidas pelos ban-
cos, maior rentabilidade e mais 
segurança no investimento. Isso 
porque, como a Funcesp é uma 
entidade fechada de previdên-
cia complementar, consegue 
taxas administrativas menores 
do que as praticadas no merca-
do, além de toda expertise de 
gestão de patrimônio e rentabi-
lidade.

O foco do Mais Futuro é 
solucionar a necessidade dos 
participantes e oferecer uma 
experiência completa para 
eles e seus familiares, com a 
possibilidade de ter planos de 
previdência, saúde e seguro de 
vida em um só lugar, adminis-
trados por uma entidade sem 
fins lucrativos, cuja principal 
meta é o bem-estar das pesso-
as. A expectativa da Funcesp 
com o lançamento do novo 
plano é bastante positiva. Já 
no próximo ano, a entidade 
espera contar com cerca de 3 
mil participantes e, em 5 anos, 
a meta é atingir entre 15 e 25 
mil vidas. O principal públi-
co-alvo são aposentados que 
desejam fazer contribuições 
adicionais e seus familiares.

Aconseg-RJ anuncia a criação 
da Universidade Corporativa

A Associação das Empre-
sas de Assessoria e Consul-
toria de Seguros do Estado 
do Rio de Janeiro (Aconseg-
RJ) anuncia a criação de sua 
Universidade Corporativa 
Aconseg-RJ, voltada ao de-
senvolvimento humano e 
empresarial por meio da ca-
pacitação profissional. Em 
parceria com o Instituto de 
Desenvolvimento Organiza-
cional e Humano (IndoRH), 
a organização trará ao mer-
cado de seguros uma série de 
cursos, presenciais e online, 
para corretores e outros pro-
fissionais que atuam ou de-
sejam atuar no setor.

“Vamos trabalhar de for-
ma estratégica para o desen-
volvimento da educação dos 
funcionários das Assessorias 
e das corretoras, preparando-
os para um cenário cada dia 
mais dinâmico, competitivo 
e tecnológico” garante o pre-
sidente da Aconseg-RJ, Luiz 
Philipe Baeta Neves, que 
será o reitor da nova Univer-
sidade.

Em fevereiro de 2019, o 
primeiro curso da instituição 
vai inovar ao oferecer forma-
ção específica para inspeto-

res de produção. No mesmo 
mês, serão abertas as matrí-
culas para os cursos virtuais, 
que poderão ser realizados 
por profissionais de todo o 
Brasil. Os alunos aprovados 
receberão um certificado de 
conclusão.

Os cursos que já estão 
com inscrições abertas são: 
Introdução ao Mercado de 
Seguros para Iniciantes, 
Básico de Seguros, Segu-
ro Saúde Complementar, 
Seguro de Vida, Acidentes 
Pessoais, Seguro de Auto-
móvel, Liderança e Gestão 
de Equipes, Gestão de Cor-
retores de Seguros e Portu-
guês Comercial - Redação 
Comercial.

A iniciativa é uma evolu-
ção do trabalho iniciado em 
2016, quando a Aconseg-
RJ passou a oferecer cur-
sos a preços extremamente 
vantajosos. Após o reco-
nhecimento da qualidade 
das aulas e da capacidade 
de traduzir em linguagem 
simples, dinâmica e intera-
tiva os conteúdos a serem 
assimilados, chegou a hora 
de levar o investimento em 
ensino a outro patamar.
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GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

CPF N º 016.453.867-40
EDITAL DE 1o e 2o PÚBLICO LEILAO EXTRAJUDICIAL e INTI-
MAÇÃO. Eu GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, Leiloeiro Públi-
co Oficial, comunico ao público que, devidamente autorizado pela 
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMNTO RE-
SIDENCIAL BELLS BEACH, E VIEIRA E PONTES ENGENHARIA 
LTDA, com sede nesta cidade na Av. Lúcio Costa no 1.976, Loja J, 
Barra da Tijuca – RJ, inscrita no CNPJ sob o no 13.987.840/0001-
31 e pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDI-
MENTO RESIDENCIAL BELLS BEACH (Em fase de construção 
sob o regime de administração a que alude a lei 4591/64), situa-
do no Lote 09, Quadra 111 da Avenida Projetada FW, esquina da 
Rua Projetada 4W, Freguesia de Jacarepaguá, Inscrição FRE no. 
562.267-5, CL 4490-9, medindo 29,40m de frente sul para Aveni-
da Projetada FW, 25,00m pelo lado Leste; 30,00m de fundos pelo 
lado Norte; 25,00m pelo lado Oeste, confrontando pelo frente com 
a Avenida FW; do lado direito com o Lote 8 da mesma quadra 111, 
do lado esquerdo com a Rua 4W, e nos fundos com o lote 10 da 
mesma quadra 111, Gleba Finch, Recreio dos Bandeirantes, com
a descrição, características e confrontações constantes da matrí-
cula no. 11852, do 9o Ofício do Registro de Imóveis desta cidade, 
que no dia 21/01/2019, às 11:00 horas, realizarei no escritório à 
Av. Erasmo Braga, no. 277 – Sala 808, Castelo/RJ, o 1o Leilão 
Público, por preço previsto no Art. 63, e seus §, da Lei 4.591/64 
c/c Lei 4.864/65, ou no dia 31/01/2019, no mesmo horário e lo-
cal, o 2o. Leilão Público, pelo maior lance alcançado, os direitos 
aquisitivos da unidade autônoma, em construção, abaixo relacio-
nada. Tudo nos termos do Instrumento Particular de Promessa 
de Cessão de Direitos Aquisitivos e Contrato de construção sob o 
regime de simples administração e ás Notificações Extrajudiciais 
entregues ao adquirente da futura unidade. Ficam cientes os in-
teressados na aquisição, que no ato da arrematação, adjudicação 
ou remição, serão efetuados os seguintes pagamentos: sinal de 
20%, comissão ao leiloeiro de 5%, á despesas efetuadas com os 
leilões, honorários advocatícios; ficando ainda por conta do arre-
matante, as despesas com transferência (ITBI ́s, RGI ́s, Escrituras, 
Certidões, IPTU, e demais impostos ou qualquer outra inerente a 
unidade arrematada). O restante do preço será cobrado conforme 
determinado em Assembléia. Fica(m) por este Edital intimada dos 
leilões á adquirente abaixo mencionada, também convocados os 
respectivos condôminos após o 2o Leilão, para como integrantes 
do condomínio, deliberarem sobre o interesse do Condomínio so-
bre o exercício do direito de preferência garantido aos Condômi-
nos pelo § 3o do Art. 63 da lei 4.591/64, à aquisição da fração ideal 
do terreno e benfeitorias abaixo descriminada. Ficam cientes que 
a decisão dos condôminos à Assembléia obrigará a todos os de-
mais, mesmos os ausentes. Rio de Janeiro, 08/02/2019. Ass. Gus-
tavo Portella Lourenço - Leiloeiro Público Oficial. – COMISSÃO 
DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL 
BELLS BEACH, situado no Lote 09, Quadra 111 da Avenida Pro-
jetada FW, esquina da Rua Projetada 4W, Freguesia de Jacare-
paguá – Recreio dos Bandeirantes/RJ. - Imóvel: Unidade 202, em 
construção, com a correspondente fração ideal de 0,070277 do 
respectivo terreno. Valor: R$ 358.390,63. Adquirente: Elzimar Mar-
ques Peixoto Pereira, brasileira, professora, solteira, portadora da 
cédula de identidade 07102817-9, expedida pelo DETRAN/RJ e 
CPF no. 956.254.887-20, residente nesta cidade. O valor acima 
será atualizado no dia do Leilão.

GIF SHOPPING MALLS SPE I S.A.
CNPJ/MF nº 15.578.374/0001-66 / NIRE 33.3.0030267-1

ATA DA AGE.1. Data, Horário e Local: Em 02/01/2019, às 17hs, na sede da GIF 
Shopping Malls SPE I S.A. (“Cia.”), na Av. Ataulfo de Paiva 1.100, sala 701 (parte), 
Leblon, CEP 22440-035, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada nos termos do art. 124, §4°, da Lei 
n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.’s”), face à presença de acionista 
titular da totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes 
no Livro de Presença de Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Ilan Nigri, Presidente. Luiz 
Filipe Araujo, Secretário. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: O acionista 
presente tomou as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar a dissolução e concomi-
tante liquidação da Cia., com sua consequente extinção, em conformidade com 
o disposto no inciso X do art. 136 e no inciso I, alínea ‘c’ do art. 206, ambos da 
Lei das S.A.’s, e a sua consequente liquidação, tudo em conformidade com as 
disposições constantes do Capítulo XVII da Lei das S.A.’s. 4.2. Deliberar pela 
não instalação do Conselho Fiscal durante o período de liquidação. 4.3. Nomear 
como liquidante da Cia., o Sr. Rodrigo Amaral de Salles Coelho, brasileiro, casa-
do, engenheiro, CI 11760316-7, DIC/RJ, CPF/MF 090.730.127-40, com endereço 
comercial na Av. Bartolomeu Mitre 336/5º , parte, RJ/RJ, CEP 22431-002, nos 
termos do art. 208 da Lei das S.A.’s (“Liquidante”), o qual, tendo sido previamen-
te consultado a respeito da incumbência, ora aceita o cargo, sem qualquer re-
muneração, ficando, desde já, autorizado a praticar todos os atos necessários à 
liquidação e extinção da Cia., inclusive – além daqueles previstos nos art.s 210 
e 211 da Lei das S.A.’s – a comunicação a todas as autoridades competentes, 
a baixa nos registros necessária à efetiva extinção da Cia., incluindo, sem tam-
pouco limitar, registros de liquidação e extinção, conforme necessários, perante 
o BACEN, o encerramento das contas bancárias da Cia. e a prática de todos os
atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia
Geral. 4.4. Aprovar o balanço patrimonial de encerramento da Cia., levantado em
31/10/2018, o qual constitui Anexo I à presente ata (“Balanço”). 4.5. Consignar
que, conforme o referido Balanço, existem passivos a serem liquidados pela Cia.
e o ativo remanescente apontado no Balanço será restituído ao único acionista
da Cia., ficando identificado, desde logo, no Anexo II ao presente instrumento, os
imóveis integrantes do ativo. Os imóveis descritos e caracterizados no referido
Anexo II são, neste ato, transferidos para o Vinci Shopping Centers Fundo de
Investimento Imobiliário – FII e o presente instrumento servirá como título para
registro da transferência no Registro de Imóveis competente. 4.6. Consignar que
o Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário – FII, como único 
acionista da Cia. e sucessor universal, em atendimento ao disposto na alínea 
“d” do Art. 8º da Convenção de Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi 
Fortaleza, toma ciência e concorda em se vincular totalmente a todos os seus 
termos e condições, adquirindo, portanto, todos e quaisquer direitos e obrigações 
atribuídos nos termos da referida Convenção de Condomínio Civil, considerando-
se, para todos os fins, como se estivesse aqui transcrita na sua integralidade. 4.7. 
Consignar que eventuais direitos e obrigações supervenientes da Cia. serão de 
responsabilidade do único acionista da Cia.. 4.8. Aprovar as contas elaboradas 
e ora apresentadas pelo Liquidante e o relatório e prestação formal de contas, 
apresentado na forma do inciso VIII do art. 210 da Lei das S.A.’s, que constitui 
o Anexo III à presente ata, outorgando ao Liquidante e aos administradores da
Cia. a mais ampla, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada mais re-
clamar ou repetir, a qualquer tempo ou a qualquer título. 4.9. Declarar encerrada
a liquidação da Cia., consequentemente declarando a Cia. extinta, nos termos do
§1º do art. 216, e do inciso I do art. 219, ambos da Lei das S.A.’s. 4.10. Consig-
nar que o Liquidante será responsável pela guarda dos livros societários e dos 
documentos de escrituração contábil da Cia., pelos prazos legais, bem como 
por efetuar os arquivamentos aplicáveis, as publicações legais e as baixas e 
cancelamentos pertinentes nos órgãos públicos onde a Cia. esteja inscrita e/ou 
matriculada, podendo, inclusive, formalizar a transferência dos imóveis listados 
no Anexo II perante o competente registro de Imóveis e a Secretaria de Patrimô-
nio da União – SPU. 5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata que 
se refere esta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130 § 1°, 
da Lei das S.A.’s, que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. RJ, 
02/01/2019.  Mesa: Ilan Nigri - Presidente; Luiz Filipe Araujo - Secretário. Acio-
nista: Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - FII – Daniela 
Bonifácio - Diretora. Liquidante: Rodrigo Amaral de Salles Coelho - Liquidante.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Cancelamento da Autorização para Funcionamento)

A HOYA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. inscrita no CNPJ  
nº 34.974.170/0001-99. I – DECLARA sua intenção de alterar o contrato 
social, modificando o seu objeto social, deixando de atuar como instituição 
integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não realizando, em 
decorrência, operações privativas de instituição sujeita à autorização do 
Banco Central do Brasil; II – ESCLARECE que, nos termos da regulamentação 
em vigor, eventuais 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 o declarante pode, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF

Gerência Técnica no Rio de Janeiro - GTRJA
Av. Presidente Vargas, nº 730/19º andar – Centro

Rio de Janeiro/RJ CEP 20.071-900
Processo nº 148202

Rio de Janeiro (RJ), 10 de janeiro de 2019.

BANCOS PORTUGUESES TERÃO MAIS OBRIGAÇÕES JUNTO AO FISCO

Saldo de cliente maior que 50  
mil euros tem que ser informado

A partir deste ano, em 
Portugal, o fisco exigirá dos 
bancos informações sobre 
valor depositado pelos con-
tribuintes desde que o saldo 
seja superior a 50 mil euros 
( cerca de R$ 212,50 mil). 
A medida foi aprovada após 
ficar parada no Parlamento 
português durante oito me-
ses. Com a mudança, o fisco 
fica habilitado a cruzar da-
dos e detectar situações de 
risco de evasão, ao passar a 
ter um conhecimento mais 
fino do patrimônio financei-
ro dos cidadãos.

A proposta do governo 
para que os bancos comu-
niquem essa informação 
à Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT) foi aprova-
da nesta quarta-feira. Falta 
ainda a votação final e uma 
decisão do presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, segundo informações 
divulgadas no site do jornal 
Público.

Na comissão de Orçamen-
to, Finanças e Modernização 
Administrativa, a medida 
contou com os votos favo-
ráveis do PS, do BE e do 
PCP. O PSD votou contra e 
o CDS-PP absteve-se. 

“Se um cidadão tiver mais 
de 50 mil euros num banco, 
independentemente do nú-
mero de contas abertas na 
mesma instituição, o banco 
terá de comunicar ao fisco o 
total depositado no final do 
ano. Este patamar é sempre 
visto banco a banco, ou seja, 
se uma pessoa tiver dinheiro 
em dois bancos e cada saldo 
estiver abaixo dos 50 mil eu-
ros os valores não precisarão 
ser comunicados à AT”.

Formato digital

Os dados serão envia-
dos em formato digital. A 
equipe do ministro das Fi-
nanças deve aprovar ainda 
uma portaria para definir a 
declaração modelo. A insti-
tuição liderada por Helena 
Borges exigirá o conheci-
mento do saldo, mas não os 
movimentos ou outras in-
formações detalhadas sobre 
as contas ou a origem do 
dinheiro. 

Os dados não serão par-
tilhados com as outras au-
toridades tributárias, como 
acontece com a informação 
que o fisco hoje já recebe 
dos bancos sobre os contri-

buintes não-residentes, por 
força das regras europeias e 
internacionais. “A confiden-
cialidade dos dados obtidos é 
garantida, não havendo lugar 
a troca de informações com 
terceiros, privados ou públi-
cos, nacionais ou estrangei-
ros”, sublinha o Governo na 
explicação que acompanha o 
articulado da proposta de lei.

Na prática, a administra-
ção fiscal passará a receber o 
mesmo nível de informação 
que já tem em relação aos 
clientes bancários não-resi-
dentes. Os bancos e as outras 
instituições financeiras são 
obrigadas a enviar o valor 
do saldo, porque o fisco tem 
de trocar essa informação 
de forma automática com as 
administrações fiscais dos 
outros países europeus e de 
alguns países da OCDE de 
quem recebe dados equiva-
lentes.

Medidas especiais

Devido as regras euro-
peias, o governo português 
teve de legislar essa pri-
meira obrigação relativa 
aos contribuintes não-resi-
dentes e foi então que deci-

diu alargar a obrigação aos 
clientes bancários residen-
tes em Portugal, por consi-
derar não haver justificação 
para ter menos informações 
sobre eles do que o outro 
universo.

Ao manancial de infor-
mação que vai receber, o 
fisco terá de aplicar as “me-
didas especiais de seguran-
ça” da lei de proteção de 
dados. Quando a primeira 
iniciativa foi lançada, ain-
da antes de o Governo de-
cidir impor essa obrigação 
apenas para os saldos ban-
cários acima daquele pa-
tamar, a Comissão Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(CNPD) apresentou reser-
vas, alertando que abalaria 
“seriamente a vida privada 
dos cidadãos” e “decisiva-
mente o sigilo bancário em 
relação ao Estado”.

Chamado pelo Parla-
mento a pronunciar-se so-
bre o assunto, o Banco de 
Portugal não disse se é a 
favor ou contra a obriga-
ção, mas  disse que o fisco 
já tem acesso a muita in-
formação que lhe permite 
conhecer o patrimônio fi-
nanceiro dos cidadãos.

BC chinês dará mais suporte à economia
Para manter a liquidez 

o Banco Central da Chi-
na irá aumentar o apoio à 
economia melhorando seu 
mecanismo de transmis-
são da política monetá-
ria, informou o presidente 
da autoridade monetária, 
Yi Gang, em declarações 
publicadas nesta quarta-
feira. Autoridades prome-
teram ampliar o apoio este 
ano, após uma série de me-
didas em 2018 incluindo a 
aceleração de projetos de 
infraestrutura e cortes na 
taxa de compulsório dos 
bancos, em meio à disputa 
comercial com os Estados 
Unidos.

“O apoio financeiro para a 
economia real não enfraque-

ceu conforme o crescimento 
econômico desacelera. Em 
vez disso, o suporte aumen-
tou para refletir ajustes con-
tracíclicos, disse Yi, segundo 
a agência de notícias oficial 
Xinhua.

O Banco do Povo da 
China informou na sexta-
feira que estava cortando 
o volume de dinheiro que 
os bancos precisam manter 
como reserva pela quinta 
vez em um ano, liberando 
até US$ 116 bilhões para 
novos empréstimos con-
forme tenta reduzir o ris-
co de uma forte desacele-
ração econômica.

A primeira operação do 
instrumento direcionado de 
empréstimo de médio prazo 

entrará em funcionamento 
este mês, disse Yi.

Manutenção da liquidez

“Essas medidas ajudarão 
a manter a liquidez razoa-
velmente ampla, manter a 
taxa de juros estável e guiar 
o crescimento razoável do 
dinheiro e do crédito”, disse 
Yi.

O banco central precisa 
melhorar mais o mecanis-
mo de tranmissão de po-
lítica monetária tanto do 
lado da demanda quanto da 
oferta, dado que a demanda 
por financiamento diminui 
conforma a economia desa-
celera, enquanto o apetite 
por risco dos bancos tam-

bém caiu, disse Yi.
“A chave para melhorar 

o mecanismo de transmis-
são da política monetária é 
estabelecer um mecanismo 
de incentivo para bancos e 
aumentar de forma ativa o 
apoio para a economia real”, 
disse Yi.

A China vai avançar com 
sua desalavancagem estru-
tural uma vez que os riscos 
financeiros expostos ante-
riormente foram enfrentados 
de uma maneira ordenada, 
completou Yi.

Os riscos financeiros da 
China estão sob controle, 
enquanto a proporção da 
alavancagem macro está 
basicamente estável, des-
tacou.

Cade autoriza venda da  
Abril para Fabio Carvalho

O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
aprovou sem restrições a 
venda do grupo Abril para a 
empresa de investimentos do 
empresário Fabio Carvalho, 
que controla a rede de varejo 
fluminense Casa e Vídeo. O 
acordo para a venda de um 
dos maiores grupos editoriais 
do Brasil para o empresário 
especializado em reestrutura-
ção de empresas ocorreu em 
dezembro passado.

Segundo o Cade, uma 
posição “extremamente 
conservadora” poderia fi-
gurar uma potencial inte-
gração vertical entre a To-
tal Express e a rede Casa e 
Vídeo. Mas, na avaliação 
do órgão de defesa da con-
corrência, o mercado de 
serviços de logística e dis-

tribuição de encomendas e 
o setor de comércio eletrô-
nico são altamente pulve-
rizados e as participações 
das empresas nestes setores 
são inferiores a 20%.

“A presente operação não 
tem o condão de causar preju-
ízos à concorrência nos mer-
cados de atuação das partes 
no Brasil”, afirmou o Cade 
em parecer sobre a transação.

A transação, fechada por 
valor simbólico, prevê o pa-
gamento por Fábio Carvalho 
de uma dívida de R$ 1,6 bi-
lhão e controle de 100% da 
empresa criada em 1950 pela 
família Civita. A venda do 
grupo envolve várias empre-
sas, incluindo Abril Mídia, 
Distribuição Nacional de 
Publicações (Dinap), Total 
Express, e Casa Cor.

Fiat Chrysler tenta acabar 
problemas com a justiça dos EUA 

A Fiat Chrysler Automo-
biles pode estar próxima de 
um acordo para resolver ale-
gações do Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos 
de que ela usou um softwa-
re ilegal em motores a diesel 
para fraudar testes de emis-
sões de poluentes. Segundo 
uma fonte, o acordo, que 
pode ser anunciado ainda 
nesta semana, pode incluir 
multas civis significativas e 
recursos da companhia para 
minimizar o impacto do ex-
cesso de emissões, disse a 
fonte.

O acordo também ´revê 
a cobertura de acusações do 
Departamento de Justiça, 
de Estados dos EUA e de 
proprietários dos veículos. 
A montadora, que não co-
mentou o assunto nesta ter-
ça-feira (8), tem negado as 
acusações e informou ante-

riormente que nunca houve 
uma tentativa de se criar sof-
tware para fraudar emissões 
de poluentes. Em outubro, a 
Fiat Chrysler reservou 713 
milhões de euros para cobrir 
potenciais custos relaciona-
dos ao caso que envolve cer-
ca de 104 mil veículos ven-
didos nos EUA desde 2014.

Autoridades dos EUA e 
da Califórnia ampliaram fis-
calizações sobre veículos a 
diesel depois que a Volkswa-
gen admitiu em 2015 ter ins-
talado ilegalmente software 
em veículos a diesel para 
fraudar por anos testes de 
emissões de poluentes.

A Volkswagen fez acordo 
para pagar mais de US$ 25 
bilhões nos EUA para resol-
ver reclamações de proprie-
tários dos veículos, de go-
vernos, agências reguladoras 
e concessionários.

O ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, 
declarou nesta quarta-feira que está confiante de que as 
ações para conter um excesso de produção de petróleo 

tomadas pela Opep e seus aliados levarão o mercado da com-
modity ao equilíbrio, a menos que ocorra algum fato inesperado.

Maior exportador de petróleo do mundo, a Arábia Saudita 
planeja reduzir ainda mais seus embarques em fevereiro, ao ado-
tar um acordo global para cortar a produção, a fim de evitar um 
acúmulo de oferta. Ele também afirmou que não descartaria pe-
dir uma ação adicional da Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) e seus aliados no futuro, adicionando que as 
condições do mercado parecem melhores agora do que há algu-
mas semanas.
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