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Isac Nóbrega/PR

Flávio Bolsonaro 
põe MP contra 
a parede e quer 
acesso aos autos

Depois de não comparecer ao 
Ministério Público nesta quinta-fei-
ra, onde era esperado para prestar 
esclarecimentos sobre a movimen-
tação financeira atípica de funcio-
nários de seu gabinete na Alerj, 
apontada no relatório do Conselho 
de Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf), o senador eleito Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ) pediu ao 
MPRJ uma cópia integral da inves-
tigação para só então informar lo-
cal e data “para prestar os devidos 
esclarecimentos que porventura fo-
rem necessários”.

Em sua conta nas redes sociais, 
o senador eleito disse que recebeu 
o convite na última segunda-feira 
e que precisava ter acesso aos au-
tos para, só então, comparecer ao 
MPRJ. “Como não sou investiga-
do, ainda não tive acesso aos au-
tos, já que fui notificado do con-
vite do MPRJ apenas no dia 7 de 
janeiro, às 12h19. No intuito de 
melhor ajudar a esclarecer os fa-
tos, pedi agora uma cópia do mes-
mo para que eu tome ciência de 
seu inteiro teor”, afirmou Flávio 
Bolsonaro em seu perfil no Face-
book.

O deputado estadual afirmou 
que vai prestar os esclarecimentos 
ao Ministério Público. “Compro-
meto-me a agendar dia e horário 
para apresentar os esclarecimentos, 
devidamente fundamentados, ao 
MPRJ para que não restem dúvi-
das sobre minha conduta. Reafirmo 
que não posso ser responsabilizado 
por atos de terceiros, como parte da 
grande mídia tenta, a todo custo, in-
duzir a opinião pública.”

Na última terça-feira, parentes 
de Fabrício Queiroz, ex-assessor 
e ex-motorista de Flávio Bolso-
naro, também não compareceram 
ao MPRJ. Eles alegaram estar 
acompanhando Queiroz, que está 
em tratamento em São Paulo. Se-
gundo o MPRJ, Queiroz foi sub-
metido a uma cirurgia e está se 
recuperando.

Bolsonaro e militares 
entregam a Embraer
Reunião no Planalto 
decidiu que governo 
não exercerá  
direito a veto

O presidente Jair Bolsonaro 
aprovou a compra da Embraer 
pela Boeing. Nota distribuída 
pelo Planalto, no início da noi-
te desta quinta-feira, disse que 
Bolsonaro se reuniu com os mi-
nistros da Defesa, do GSI, das 
Relações Exteriores e da Ciên-
cia e Tecnologia, e ainda com 
representantes do Ministério da 

Economia e dos comandos da 
Marinha, do Exército e da Aero-
náutica.

“Foram apresentados os termos 
das tratativas entre Embraer (pri-
vatizada desde 1994) e Boeing. O 
presidente foi informado de que fo-
ram avaliados minuciosamente os 
diversos cenários, e que a proposta 
final preserva a soberania e os inte-
resses nacionais. Diante disso, não 
será exercido o poder de veto (gol-
den share) ao negócio”, finaliza a 
nota.

Mais cedo, o PDT entrara com 
uma ação na Justiça Federal de 
Brasília pedindo a suspensão do 
negócio. O partido defende que o 
acordo seja submetido ao Congres-
so Nacional e ao Conselho de De-

fesa Nacional e alega que o Judi-
ciário deve fazer com que a União 
exerça o direito de veto.

Pelo acordo, anunciado em de-
zembro, a Boeing seria controlado-
ra da empresa, com 80% das ações 
da “nova companhia” a ser criada, 
e, para isso, pagaria US$ 4,2 bi-
lhões. No caso das operações de 
Defesa, seria criada uma empresa 
na qual a Embraer teria 51% das 
ações.

Ainda segundo o acordo, a 
companhia aérea norte-america-
na pode ficar com a totalidade 
da empresa de aviação comer-
cial. Se a opção for exercida nos 
primeiros dez anos, a Boeing 
terá de pagar à Embraer o valor 
dos 20% determinados na data 

de fundação da NewCo, US$ 
1,05 bilhão. Com isso, a área de 
aviação civil da Embraer pode 
perder participação brasileira a 
qualquer momento.

Em nota, a companhia brasileira 
disse que “o Conselho de Adminis-
tração da Embraer deverá ratificar 
a aprovação prévia dos termos do 
acordo e autorizar a assinatura dos 
documentos da operação. Em se-
guida, a parceria será submetida à 
aprovação dos acionistas, das au-
toridades regulatórias, bem como 
a outras condições pertinentes à 
conclusão de uma transação deste 
tipo. Caso as aprovações ocorram 
no tempo previsto, a expectativa é 
que a negociação seja concluída até 
o final de 2019.”

Dentro do Programa de Reavaliação de Despesas Operacionais, todas 
as secretarias do Estado do Rio de Janeiro receberam uma lista com 
as áreas operacionais específicas em que há possibilidade de corte 

de gastos. A determinação foi publicada por meio de decreto no primeiro 
dia do governo de Wilson Witzel. O objetivo é reduzir as despesas em R$ 
636 milhões por meio de corte de 30% no valor dos contratos administrati-
vos em vigor. De acordo com o governo estadual, haverá redução de custos 
em contratos de informática, telefonia, serviços de transmissão de dados, 
combustíveis, energia elétrica, manutenção predial, locação de imóveis e 
veículos, além de serviços de vigilância, entre outros. 

Preço da gasolina variou  
124% só em dezembro

Depois de uma queda nos va-
lores do combustível em novem-
bro, quando o preço da gasoli-
na comum na bomba registrou 
preços entre R$ 3,39 e R$ 7,29 
o litro – representando uma osci-
lação de 115% –, dezembro teve 
uma variação de 124%, de acor-
do com levantamento realizado 
pela ValeCard, empresa especia-
lizada em soluções de gestão de 
frotas. Os postos credenciados 
à marca espalhados pelo Brasil 
apresentaram, no último mês, 
preços que iam de R$ 3,19 a R$ 
7,15 por litro.

No caso da gasolina aditivada, 
a pesquisa da ValeCard mostrou 
uma queda na variação de pre-
ços: de 75,2%, passou a 68,7% 
em dezembro, com valores que 
iam de R$ 3,49 a R$ 5,89 o li-
tro. Além disso, o etanol comum 
pôde ser encontrado, durante o 
mês, com valores que iam de R$ 
2,12 até R$ 4,79 o litro, o que re-
presenta uma oscilação de 126%, 
enquanto o etanol aditivado va-
riou 83,6% – com preços entre 
R$ 2,39 e R$ 4,39.

O levantamento foi feito por 
meio do registro das transações 
realizadas com o cartão de abas-
tecimento da própria empresa em 
postos credenciados por todo o 
país.

O litro do diesel negociado 
nesta quinta-feira nas refinarias 
ficou mais caro. De acordo com 
a Petrobras, o preço do combustí-
vel passou de R$ 1,8545 para R$ 
1,9009. O diesel não aumentava 
desde 1° de janeiro, quando su-
biu de R$ 1,8088 para R$ 1,8545.

Já o preço do gás liquefeito 
de petróleo (GLP) para uso in-
dustrial e comercial em suas uni-
dades será reduzido em 3,4%, a 
partir desta sexta-feira, anunciou 
a Petrobras. É a primeira redução 
do GLP industrial neste ano e a 
terceira consecutiva. A primeira 
redução, de 9,2%, no dia 27 de 
novembro, foi a maior redução 
do ano passado. No dia 20 de 
dezembro, houve nova redução, 
de 4,7%. De acordo com a Petro-
bras, a queda oscilará entre 3,3% 
e 3,6%, dependendo do polo de 
suprimento.

Justiça bloqueia 
bens de  
Pezão até  
R$ 45,6 milhões

A Justiça do Rio de Janeiro aten-
deu pedido do Ministério Público 
Estadual e decretou a indisponibi-
lidade de bens do ex-governador 
Luiz Fernando Pezão, no valor de 
até R$ 45,6 milhões.

O bloqueio foi determinado no 
âmbito do processo em que Pezão 
é acusado de receber mais de R$ 
11 milhões do Sindicato das Em-
presas de Ônibus Urbanos do Rio 
(Fetranspor), em troca de favore-
cimento aos interesses da entidade 
durante o seu mandato, entre 2015 
e 2018.

De acordo com o Ministério 
Público (MP), após a saída do ex-
governador Sérgio Cabral do cargo, 
Pezão assumiu a liderança da orga-
nização criminosa instalada na ad-
ministração do Rio, mantendo o seu 
funcionamento.

O cálculo do valor bloqueado 
dos bens de Pezão se refere a R$ 
11,4 milhões recebidos ilegalmen-
te da Fetranspor, mais multa de R$ 
34,2 milhões, equivalente ao triplo 
da propina recebida.
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Revisão na era Temer 
causou injustiças e 
levou aposentados  
aos tribunais

Viajar, mais do 
que lazer e cultura, 
sempre foi um 
investimento de vida

Andanças pelos cinco continentes

Novo pente-fino do INSS e os riscos para os segurados

Pequena empresa 
lidera ranking de 
recuperação judicial

Os amigos continuam insistindo 
e, por essa razão, resolvi lançar um 
novo livro, contando minhas aven-
turas pelos países visitados recen-
temente. A primeira obra dessa 
série de viagens, batizada Pelo 
Mundo, foi lançada há três anos.

De lá para cá, conheci novas 
culturas e civilizações, naveguei 
por outros mares, desembarquei 
em aeroportos dos mais distantes, 
visitei templos fantásticos, dancei 
novos ritmos, saboreei novos pa-
ladares e percebi atmosferas das 
mais sedutoras e incríveis, além de 
visitar universidades, como as de 
Varsóvia, Hong Kong e Moscou – 
verdadeiramente impressionantes.

Até julho, estará nas livrarias 
Andanças pelos Cinco Continen-
tes, reunindo as peripécias desse 
último triênio. Na realidade, trata-
se de uma coletânea, atualizada, 
de artigos publicados em vários 
jornais e revistas, em especial no 
nosso MONITOR MERCANTIL.

Nasci e cresci ouvindo dos meus 
pais, Cezar e Margarida, numero-
sos relatos das viagens que faziam 
pelo mundo. Viajar, para eles, mais 
do que lazer e cultura, sempre foi 
um investimento de vida. Assim é 
que, a partir dos 15 anos, eles me 
presenteavam com bilhetes aéreos 
e cruzeiros. Adulto, continuei in-
vestindo nesse fascinante exercí-
cio de viajar e aprender a apreciar 
momentos pelos quais passamos 
em lugares muitas vezes tão exó-
ticos e, ao mesmo tempo, tão des-
lumbrantes.

E assim percorri a Cadeia do 
Himalaia, as Cordilheiras dos An-
des e dos Alpes; caminhei pelos 
Desertos do Saara, Judá, Arizona 
e de Larbab; conheci o Lago de 
Como; as Cataratas do Niágara; 
desci os Rios Sena, Tâmisa, Da-
núbio, Reno, Tigre e Eufrates, Jor-
dão, Tejo, Nilo, Ganges e Mississi-
pi; fiz a Via Crucis em Jerusalém; 

atravessei os Canais do Panamá, 
Mancha, Veneza, Amsterdam e 
Suez; me impressionei com as Rui-
nas de Cartago, na Tunísia, Roma, 
Atenas e Éfeso, na Turquia, com 
o que restou do Muro de Berlim e 
com o Taj Mahal, na Índia; visitei 
às pirâmides do Egito e do Méxi-
co; assisti a touradas em Madri; 
joguei nos cassinos de Macau, Las 
Vegas e de Mônaco; deparei-me 
com a inventividade de Dubai; me 
diverti nos parques da Disneylân-
dia (Los Angeles, Orlando, Paris, 
Hong Kong e Tóquio); contemplei 
o Monte Fugi; caminhei pelas Mu-
ralhas da China; naveguei pelos 
sete mares, três oceanos e aportei 
nos cinco continentes.

E indo ao encontro de tanta cul-
tura, andei por ruelas asiáticas, 
africanas e europeias; estive em 
palácios orientais suntuosos da 
Tailândia, do Butão e do Nepal; 
castelos da Normandia e da Es-
candinávia; degustei pratos pra lá 
de excêntricos na Coréia do Sul, 
China e Camboja; montei em ele-
fantes, camelos e dromedários; fiz 
safaris impressionantes na África 
do Sul; mergulhei nas águas da 
Indonésia, Mauricio e Seicheles; 
e conheci pessoas verdadeiramen-
te inesquecíveis, conversando nos 
mais diversos idiomas.

Desbravei, assim, 72% dos paí-
ses da Europa; 58% dos das Amé-
ricas; 52% dos da Ásia; 29% dos 
da Oceania; e 15% dos da África. 
Cada viagem, certamente, traz na 
sua bagagem humana uma vasta 

soma de emoções, de conhecimen-
tos, de aprendizagem, de referên-
cias, de reflexões. E eu, como via-
jante, um observador atento e um 
colecionador de histórias, como 
dizem os amigos generosos em 
seus comentários, procuro captar, 
nessa diversidade de tantas lati-
tudes e longitudes, as diferenças 
apresentadas e, assim, valorizar o 
que conheço e aprendo.

Viajar é como abrir a Caixa de 
Pandora. São tesouros culturais 
preservados, culturas genuínas, 
emoções novas, oportunidades de 
contemplar um novo sítio. São 
sensações das mais diversas e que 
nos tocam, muitas vezes profunda-
mente.

Por essa razão, assim como 
fui estimulado pelos meus pais, 
também estimulo minhas filhas, 
Aline e Camila, e minha mu-
lher, Claudia, a viajarem mun-
do afora, mesmo quando eu, por 
motivos de trabalho, não tenho 
oportunidade de acompanhá-las. 
Educação e Cultura são o maior 
patrimônio que podemos transfe-
rir aos nossos filhos.

O meu interesse ao lançar, bre-
vemente, Andanças pelos Cinco 
Continentes é o de levar ao leitor 
informações e narrativas sobre 
cidades visitadas e as minhas im-
pressões pessoais, com olhar de 
um bom viajante e, sobretudo, a 
visão de um jornalista atento. São 
dicas de hotéis, restaurantes, bares, 
boates, pontos turísticos, shows e 
sugestões de permanência em cada 
cidade, com um mínimo de dias. 
As emoções que serão apresenta-
das nessa nova obra são frutos das 
minhas observações mais secretas 
e revelam o meu olhar por tantos, 
tão belos e tão incríveis lugares e 
paisagens.

q   Paulo Alonso
Jornalista e dirigente universitário.

O presidente Jair Bolsonaro vai 
enviar ao Congresso Nacional uma 
Medida Provisória que tem o objeti-
vo de fazer um pente-fino em todos 
os benefícios pagos pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). 
O primeiro foco deverá ser de com-
bater fraudes nas pensões por morte, 
aposentadorias rurais e o auxílio-re-
clusão.

Um fato que chamou a atenção 
é o pagamento de um bônus para o 
servidor que encontrar o erro que 
justifique o cancelamento do benefí-
cio pago ao segurado. Aqui cabe um 
questionamento: o salário mensal 
recebido pelo funcionário público 
do INSS já não garante que o mes-
mo fiscalize a concessão e também 
a manutenção dos pagamentos men-
sais aos segurados? O que justifica 
a criação de mais um gasto público 
para cobrir uma obrigação funcional 
a ser cumprida? O governo deve fis-
calizar o serviço prestado por seus 
funcionários e não pagar um bônus 
quando estes apenas estão cumprin-
do sua função.

O modelo que Bolsonaro quer 
adotar com a MP é semelhante ao 
pente-fino que foi usado na gestão 
Temer, em que os peritos do INSS 
recebem R$ 60 por exame extra re-
alizado nos auxílios-doença e nas 
aposentadorias por invalidez pagos 

há mais de dois anos. Nos moldes 
noticiados será de R$ 57,50 por ir-
regularidade encontrada pelo servi-
dor e o eventual cancelamento do 
benefício.

Importante destacar que o can-
celamento de um benefício previ-
denciário é a exceção. E só poderá 
ocorrer após a instauração de pro-
cedimento administrativo, que ga-
ranta ao beneficiário ampla defesa 
e que seja constatada irregularidade 
no benefício recebido.

Apenas os benefícios ilegais serão 
cortados, e caso realmente o INSS 
tome tal decisão o segurado deverá 
procurar um advogado especialista 
para se socorrer do Judiciário na bus-
ca de não devolver os valores recebi-
dos do Instituto e o restabelecimento 
da sua aposentadoria ou pensão.

Ainda não foram publicadas ofi-
cialmente as regras da nova opera-
ção, mas é essencial que os segura-
dos já deixem os seus documentos, 

laudos médicos, exames e todas as 
provas para evitar que o seu benefí-
cio seja suspenso.

Logicamente, é essencial com-
bater as fraudes do sistema previ-
denciário e deixar a Previdência So-
cial brasileira cada vez mais justa. 
O temor é que no pente-fino da era 
Temer diversas injustiças foram re-
alizadas, e segurados que necessita-
vam, e ainda necessitam, do auxí-
lio-doença e da aposentadoria por 
invalidez para a sobrevivência diária 
tiveram seus pagamentos suspensos 
de forma irregular e, algumas vezes, 
arbitrárias. E muitos tiveram que 
ingressar na Justiça para conseguir 
reaver seu direito, mas muitos ainda 
não conseguiram reestabelecer seu 
pagamento e passam por dificul-
dades financeiras e de saúde.

Portanto, vamos aguardar quais 
serão os próximos capítulos deste 
novo programa de revisão de bene-
fícios do INSS. A torcida é para 
que a peneira seja criteriosa e que 
nenhum segurado seja prejudicado, 
pois muitas famílias brasileiras de-
pendem do dinheiro da pensão e da 
aposentadoria para sobreviver.

q  João Badari
Especialista em Direito Previdenciário, 

sócio do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados.

Todos os dias as empresas bus-
cam recuperar créditos. A inadim-
plência até junho de 2018 atingiu 
a cifra de R$ 273 bilhões. O Bra-
sil tinha um número de 61,8 mil-
hões de inadimplentes, conforme 
informa a Serasa em seu relatório 
de análise.

No ano de 2017, tínhamos 60,6 
milhões de inadimplentes, e em 
2016, 59,5 milhões. Estamos fa-
lando somente de pessoas físicas, 
sendo que neste ano o aumento 
de inadimplentes atingiu pessoas 
com mais de 61 anos de idade, 
sendo que 47% desse total está 
na faixa etária de 36 a 40 anos 
de idade. Estes números mostram 
que o aumento do desemprego 
em função da crise financeira que 
assola o país é o principal vilão. 
Em torno de 30% deste endivida-
mento está no setor de bancos e 
cartões de crédito.

Vale lembrar ainda, que ao longo 
dos anos anteriores, com o desen-
volvimento mascarado da econo-
mia que levou milhões de pessoas 
a se endividarem, adquirindo bens 
financiados a longo prazo, ou seja, 
financiamentos com prazos su-
periores a 48 meses. O compro-
metimento da renda das pessoas 
endividadas a cada dia tornou-se 
mais acentuado, principalmente em 
razão do aumento do custo de vida 
nas grandes metrópoles.

Quando falamos da indús-
tria, no ano de 2017, conforme 
relatório do Serasa, a média de 
endividamento era de 131% do 
patrimônio líquido. Apesar de ser 
menor do que nos anos de 2014 
e 2015 (141% e 134%), é um ín-
dice muito elevado. A margem 
líquida de vendas das indústrias 
permaneceu na média de 3%. O 
otimismo com relação a esta mel-
hora em relação aos anos de 2015 
e 2016 não pode ser levado como 
melhora, pois a queda sofrida pela 
indústria nos anos anteriores foi 
maior, portanto a retomada será 
com base em números menores.

As micro e pequenas empre-
sas atingiram o número de 5,2 
milhões com dívidas atrasadas, 
uma alta de 10,2% em relação ao 
mesmo período no ano anterior 
(2017). Dessa mesma faixa, 47% 
são do setor de serviços, 44% 
do comércio e os demais setores 
distribuem o saldo. Isto mostra a 
enorme queda de faturamento nos 
segmentos apontados.

Os pedidos de recuperação ju-
dicial entre janeiro e novembro 
de 2018 somaram 1.300 ações 
distribuídas. As micro e pequenas 
empresas lideram o ranking de 
pedidos de recuperação judicial. 
Os pedidos de falência registrados 
de janeiro a novembro de 2018 
somaram 1.360 pedidos, sendo 
50% concentrado entre as micro e 
pequenas empresas e o saldo divi-
dido entre médias e grandes.

Estes números apresentados pelo 
relatório da Serasa apontam que o 
empreendedor é o que mais sofreu 
com toda a crise do país. Pessoas que 
investiram o que tinham de reservas 
para empreender e se transformaram 
em números de estatística dos inad-
implentes e falidos.

Portanto, todos os brasileiros 
esperam que o ano de 2019 seja 

promissor e que possam recuperar 
ou iniciar a recuperação de todas 
as perdas sofridas nos últimos 
quatro anos. Os escândalos de cor-
rupção que assolam o país vieram 
mostrar que a nossa economia 
girava em torno de números que 
alimentavam os corruptos, porém 
saiam do bolso do brasileiro que 
estava lutando para sobreviver.

Como recuperar os créditos? 
A resposta a esta pergunta, como 
dizem, vale 1 milhão de dólares. 
Os credores devem antes de mais 
nada contratarem escritórios que 
possuam experiência em nego-
ciação. O melhor caminho é um 
acordo entre credor e devedor. 
Porém, nem sempre há meios de 
se ajustar amigavelmente, pre-
cisando buscar os meios judiciais.

Neste caso, ter um profissional 
que entenda de recuperação de 
créditos pelo meio judicial é de 
suma importância ao empresário. 
Este deve antes de mais nada tra-
çar a estratégia junto com o es-
critório de advocacia encarregado 
de demandar seus casos, se in-
gressará com ação de pedido de 
falência, execução de título extra-
judicial, monitória de cobrança, 
ação ordinária de cobrança ou 
mesmo de locupletamento. Esta 
estratégia deve ser adotada antes 
de qualquer medida ser distribuí-
da no judiciário, pois, é desta de-
cisão que poderá recuperar ou não 
seu crédito.

O escritório de advocacia 
contratado deve ter meios de in-
vestigar bens, empresas, ligações 
entre empresas que possa ser 
definido como grupo econômico, 
entre outros meios de buscar a 
recuperação do crédito. Quando 
decidido pela ação judicial, o cre-
dor deve ter em mente que não se 
resolverá em meses, mas sim em 
anos.

É de suma importância a boa 
escolha deste profissional que 
irá comandar os processos judi-
ciais de cobrança, porque muitas 
vezes, após anos de pesquisa, sem 
desistir em face de dificuldades 
de encontrar algo para poder re-
cuperar, acaba encontrando os 
meios de recuperar o crédito em 
discussão. Já tivemos casos de 
após sete anos de busca, incan-
sável, encontramos os meios de 
cobrar a dívida.

Atualmente, em recente julga-
mento do STJ, permaneceu a re-
tenção de passaporte de devedor 
como meio de coibir a saída deste 
do país, até que pague a divida ou 
apresente uma garantia ao juízo. A 
tese é que, se encontrando o deve-
dor insolvente, não possui meios 
de viajar ao exterior, portanto, 
não precisa de passaporte. Out-
ros meios é a apreensão da CNH, 
o que está sendo concedido por 
vários juízes.

Caso o devedor seja uma 
empresa, pode ser requerida a 
desconsideração da personalidade 
jurídica e requerer as medidas 
sobre a pessoa física dos sócios. 
Como dissemos, a estratégia a ser 
adotada é de suma importância.

q  Paulo Eduardo Akiyama
Sócio do escritório Akiyama 

Advogados Associados.
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MEDIDA PROVISÓRIA PARA ACABAR COM ‘APARELHAMENTO IDEOLÓGICO’

Não-diplomata poderá  
ocupar cargos no Itamaraty

A possibilidade de não-
diplomatas de poder ocu-
par cargos no Ministério 
de Relações Exteriores, em 
especial de chefias, consta 
da Medida Provisória (MP) 
editada por Bolsonaro no 
primeiro dia de mandato 
destinada a reestruturar a 
Esplanada dos Ministérios, 
alterando trecho da lei que 
define o regime jurídico dos 
servidores do Serviço Exte-
rior Brasileiro.

A decisão causou sur-
presa. Tanto assim que para 
Celso Amorim, embaixador, 
ex-ministro das Relações 
Exteriores e ex-ministro da 
Defesa, a situação é comple-
tamente nova e deve causar 
insegurança nos profissio-
nais que se dedicam à carrei-
ra diplomática. “É uma coisa 
totalmente nova. Não me 
recordo, em toda minha vida 
de diplomata, que cargos em 
comissão existissem sem ser 

preenchidos por diploma-
tas. É uma coisa surpreen-
dente. E deve gerar inse-
gurança dentro da própria 
carreira”, afirma. 

Amorim pondera que 
houve épocas em que ha-
via adidos culturais no ex-
terior, já houve o cargo de 
ministro de Assuntos Eco-
nômicos (depois extinto), 
mas que até a ditadura ci-
vil-militar foi “respeitosa” 
com a estrutura do Itama-
raty. “Os militares nunca 
colocaram ninguém de fora 
do Itamaraty em cargos de 
chefia no Brasil”, observa.

O ex-chanceler destaca 
que houve embaixadores 
no exterior não-diploma-
tas, algo permitido por lei, 
mas que desde o governo 
de Luiz Inácio Lula da Sil-
va todos os embaixadores 
são diplomatas de carrei-
ra. “Ao contrário do que 
se diz, não houve nenhum 

aparelhamento. Houve um 
total prestígio à carreira de 
diplomata. Não houve um 
DAS (cargo em comissão) 
destinado a quem não fosse 
diplomata de carreira.”

Alardeado pelo novo 
governo federal de que irá 
extinguir “as ideologias” 
das relações exteriores do 
Brasil, Celso Amorim ava-
lia que esse é um discurso 
fantasioso e que remon-
ta aos tempos da Guerra 
Fria, destacando que o 
Brasil mantém relações 
diplomáticas com todos os 
países do mundo. “Você 
procura vender para quem 
quer comprar e pagar bem, 
respeitadas as regras do 
comércio internacional. E 
você não carimba os pro-
dutos que compra ou ven-
de por ‘países amigos’, 
até porque essa terminolo-
gia é totalmente estranha 
e vem da época da Guerra 

Fria, onde predominavam 
critérios ideológicos.” 

A decisão também gerou 
mal-estar no Ministério das 
Relações Exteriores, cuja re-
dação, na avaliação de inte-
grantes do corpo técnico da 
pasta, abre uma brecha para 
que não diplomatas possam 
ocupar cargos de chefia no 
Itamaraty. Um dos disposi-
tivos da medida provisória 
traz nova redação a um dos 
artigos da Lei 11.440, de 
2006, acrescentando que, a 
partir de agora, “nomeações 
para cargos em comissão e 
funções de chefia” passam 
a ser autorizadas no Serviço 
Exterior Brasileiro. Assim, a 
pasta abrirá a possibilidade 
de nomear pessoas de fora 
da carreira para cargos como 
os de subsecretário, diretores 
de departamento, chefes de 
divisão e cargos de assesso-
ria mais altos dentro do mi-
nistério.

Diap: desgaste virá do confronto 
entre expectativa e realidade

“Assim como o inverno 
rigoroso derrotou as tropas 
de Napoleão Bonaparte na 
Rússia, em 1812, o presiden-
te Jair Bolsonaro também en-
frentará o seu inferno glacial. 
O nome dele é realidade. Ou 
seja, as demandas por empre-
go, aposentadoria, salário, ser-
viços públicos de qualidade, 
segurança, moradia e outros. 
“Como sempre, o embate será 
com a vida concreta”. A afir-
mação é do consultor sindical 
e membro do Departamento 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap) João Gui-
lherme Vargas Netto.

Segundo ele, “embora ain-
da esteja no palanque eleito-
ral das mídias sociais, cada 
vez mais se aproxima o dia 
em que pão será pão e queijo 
será queijo; o governo terá 
que dizer a que veio, com 
ações e consequências. Para 
cumprir sua pauta econômi-
ca neoliberal e conservadora, 
terá que desagradar milhões 
de trabalhadores, fazendo-os 
pagar a conta dos rentistas na 
Previdência, nos salários e 
no crédito. Por mais que se 
empenhe em seu programa 
desorganizador das relações 
de trabalho, não criará em-
pregos, em quantidade, nem 
de qualidade”.

Com experiência da cena 
econômica, política e sin-
dical, Vargas afirma: “A ar-
madilha bolsonarismo e opo-
sição foi o que deu vitória à 
direita. A contradição real é 

Vargas Netto: ‘O governo terá que dizer a que  
veio, com ações e consequências’ 

Bolsonaro versus vida con-
creta, do desempregado, de 
quem perderá direitos pre-
videnciários, de quem ficou 
sem assistência com o des-
manche do Mais Médicos, 
da classe média que cairá no 
financiamento habitacional a 
juros de mercado”.

Vargas observa que o pre-
sidente eleito, maliciosamen-
te, tenta manter a agenda e as 
discussões que o levaram à 
vitória. E recomenda não cair 
nessa armadilha. Ele comenta, 
por exemplo, a pouca reação 
do sindicalismo e de setores 
da esquerda a agressões ao 
programa Mais Médicos, ao 
corte no valor indicado para 
o salário mínimo e frente ao 
aumento das passagens de 
ônibus em São Paulo – mais 
que o dobro da inflação. Na 

sua opinião, “a História ensi-
na que quem luta com justiça, 
com inteligência e com persis-
tência vence”.

Problemas

Já sondagem realizada 
pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revela que o cida-
dão brasileiro está, majo-
ritariamente, otimista com 
o novo governo, mas elege 
uma série de problemas que 
merecem atenção das autori-
dades. Na avaliação dos en-
trevistados, a deficiência na 
saúde pública (54%), o au-
mento da criminalidade e da 
violência (52%) e o desem-
prego (47%) deverão ser os 

principais problemas a serem 
enfrentados pelo novo presi-
dente da República.

O ranking de preocupa-
ções é seguido pela insatisfa-
ção com a educação (43%), 
combate à corrupção (42%), 
assim como a atual crise eco-
nômica (29%). Tratado por 
especialistas em finanças 
públicas como um assunto 
fundamental para recolocar 
o país na rota do crescimen-
to econômico, o ajuste fiscal 
nos gastos do governo ficou 
apenas na nona colocação 
na lista de prioridades, na 
opinião dos brasileiros, com 
20% de citações.

Os temas menos mencio-
nados pela população como 
um problema a ser resolvido 
foram a preservação do meio 
ambiente (6%), a questão da 
mobilidade urbana (5%) e 
a poluição (5%). De modo 
geral, 66% dos brasileiros 
acreditam que haverá mais 
investimentos em segurança 
pública com a posse do novo 
governo, 59% têm a expec-
tativa de que vão surgir mais 
oportunidades de emprego e 
54% acham que haverá me-
lhora na qualidade de ensi-
no nas escolas públicas. Há 
ainda 57% de brasileiros 
que esperam uma diminui-
ção dos casos de corrupção, 
queda da inflação (45%) 
e diminuição dos índices 
inadimplência (39%), se-
gundo levantamento feito 
pela Agência Sindical.

Afinal, quem são  
os privilegiados?

Nos debates sobre privilegiados, um grupo passa longe: 
o dos detentores do papelório da dívida interna. Todos os 
dias, bilhões são movimentados em operações de pouca 
ou nenhuma transparência. É a grande despesa da União, 
levando quase metade do Orçamento. É o “esquema da 
dívida”, como classifica Maria Lucia Fattorelli, coordena-
dora da Auditoria Cidadã.

No noticiário, os privilegiados são ora os militares, ora 
os magistrados, ora os funcionários do Congresso e do Ju-
diciário. Claro que anos de corporativismo distorceram o 
sistema de Previdência, que precisa ser revisto. O governo 
quer estabelecer um bônus de R$ 57,50 a técnicos e analis-
tas do seguro social que identificarem irregularidades em 
aposentadorias e pensões. Poderia aproveitar o embalo e 
conceder a auditores fiscais uma gratificação de R$ 1 para 
cada R$ 1 milhão que encontrassem de irregularidade na 
dívida. Muito servidor triplicaria o salário.

Acontece que a auditoria determinada pela Constituição 
de 1988 nunca foi realizada. Nem mesmo a CPI da Dívida 
Pública, em 2009 e 2010, conseguiu arranhar a caixa-pre-
ta. Como lembra Fattorelli, os vencimentos dos servidores 
públicos estão disponíveis na internet. Esta transparên-
cia não se repete com a dívida. O privilégio se estende 
ao ponto de ninguém saber quem são os beneficiados. E 
assim, segue o “esquema” danoso às contas públicas e ao 
crescimento do país.

Fim do bônus
A combinação de menos crianças e adultos mais velhos 

está pondo fim ao dividendo demográfico de que a América 
Latina vinha desfrutando desde os anos 1970. Os países com 
as populações mais jovens, como Paraguai, Bolívia e Guate-
mala, ainda poderão se beneficiar desse dividendo até 2045; 
Uruguai, Brasil e Colômbia têm apenas mais dois anos; no 
Chile e na Costa Rica, a vantagem já se esgotou.

O dividendo, ou bônus demográfico, é como os econo-
mistas e pesquisadores chamam o período em que a pop-
ulação na faixa de 15 a 64 anos cresce mais rápido do 
que a população com menos de 15 ou mais de 64 anos. 
O fim desse dividendo implica menos pessoas ativas para 
sustentar um número cada vez maior de dependentes. O 
período é o momento adequado para acumular capital e 
dar um salto no desenvolvimento. A América Latina está 
perdendo a oportunidade.

No carbono e além
A China é o segundo maior consumidor mundial de en-

ergia, atrás dos Estados Unidos. Em 2017, os chineses au-
mentaram as importações de Gás Natural Líquido em 46%. 
Também tem participação expressiva em outras energias não 
renováveis. Começou a exportar de forma agressiva centrais 
eléctricas a carvão – são 700 em construção.

Porém, o olhar está no futuro. É um grande produtor 
e exportador de painéis solares fotovoltaicos – sendo re-
sponsável por quase metade da capacidade instalada mun-
dial – e turbinas eólicas. De acordo com o relatório World 
Energy Markets Observatory (Wemo, Observatório Mun-
dial de Mercados de Energia), da Capgemini, o armaze-
namento de eletricidade e os veículos elétricos, bem como 
reatores nucleares, provavelmente serão a próxima onda 
de exportação de equipamentos chineses.

“Como complemento, a China também tem uma partic-
ipação dominante (95%) na produção mundial de metais 
raros e elementos de terras raras necessários para a proje-
tos de transição energética. Por fim, a política de aquisição 
dinâmica da China, que durou uma década, principalmente 
na África, na América do Sul e na Ásia, agora se estendeu 
às redes de eletricidade e serviços públicos da Europa”, 
mostra o Wemo.

Vazamento
Leitor analisa que as declarações de Bolsonaro sobre 

impostos e Previdência, seguidas de negativas feitas por 
outros membros do governo, funcionaram como um balão 
de ensaio. Lembra que o ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, deu entrevista dizendo que houve “vazamento 
que não devia ter vazado”.

Resposta
Qual pergunta será esclarecida primeiro: quem matou 

Marielle? Onde está Queiroz? Por que a Polícia Federal 
até hoje não encerrou o inquérito sobre a facada em Bol-
sonaro? Ou as três ficarão no vácuo?

Rápidas
O Shopping Jardim Guadalupe apesenta nas férias 

oficinas de Slime (12 e 26 de janeiro, das 16h às 19h) e 
shows de ilusionismo com o Mágico Fini (13 e 19, das 18h 
às 19h) *** A programação de verão do Center Shopping 
Rio inclui show do cantor Adilson da Vila, neste sábado, 
às 19h; talk show “Vivo de Música”, no domingo, às 19h; 
e Oficinas de Peteca no mesmo dia, das 15h às 18h.

Propostas para 
liberar armas de fogo

Jair Bolsonaro prometeu 
edição de decreto para faci-
litar a posse de arma de fogo 
por pessoas sem antecedentes 
criminais, uma de suas princi-
pais promessas de campanha. 
Correligionário do presidente, 
o senador eleito Major Olím-
pio (PSL-SP) apoia a flexi-
bilização. Ele explicou que a 
posse de arma de fogo poderá 
ser facilitada por decreto, en-
quanto que a questão do por-
te de arma terá de ser votada 
pelo Senado e pela Câmara.

Segundo Olímpio, que já 
manifestou sua disposição 
de se lançar à disputa à Pre-
sidência do Senado, a ideia 
é colocar na legislação que, 

atendidos os pré-requisitos 
legais, o cidadão terá di-
reito automático à posse de 
arma, o que não acontece 
atualmente, já que a Polícia 
Federal pode negar o pedido 
mesmo a pessoa que atenda 
a todos os pré-requisitos.

Dodge: quer saber 
mais sobre Nardes

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, pediu 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que seja retomada uma 
investigação contra o minis-
tro do Tribunal de Contas da 
União (TCU) Augusto Nar-
des. De acordo com a PGR, o 
processo, que corre em segre-
do de Justiça, apura se Nardes 
se valeu cargo para a obtenção 

de vantagens ilícitas. Um in-
quérito sobre o caso foi aberto 
em março de 2018, com base 
em depoimentos de colabora-
dores.

Segundo Raquel Dodge, 
entretanto, desde setembro 
uma petição do Ministério 
Público Federal (MPF) no 
processo aguarda resposta. 
A procuradora destacou que 
diligências policiais já re-
alizadas confirmaram afir-
mações dos colaboradores e 
que há “elementos probató-
rios robustos”, segundo nota 
divulgada pela PGR. 

Custo de vida em SP 
subiu 3,89% em 2018

Levantamento do Departa-
mento Intersindical de Esta-

tística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) apontou que 
o Índice do Custo de Vida 
(ICV) na cidade de São Pau-
lo encerrou o ano de 2018 em 
3,89%, 1,45 ponto percentual 
superior à inflação registrada 
em 2017, que foi 2,44%. De 
acordo com o estudo, entre 
os 10 grupos que compõem 
o índice, cinco tiveram va-
riações superiores à inflação 
anual: transporte (6,05%), 
despesas diversas (5,21%), 
educação e leitura (5,03%), 
habitação (4,10%) e alimenta-
ção (3,95%). Já os grupos que 
aparecem com taxas menores 
ou negativas são despesas pes-
soais (3,64%), saúde (1,98%), 
equipamento doméstico 
(0,74%), recreação (-0,39%) e 
vestuário (-1,59%).
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Empréstimo: R$ 300 milhões
O prefeito Marcelo Crivella contratou um empréstimo 

de R$ 300 milhões junto ao Banco Santander. Os termos 
do contrato foram assinados pelo coordenador de gestão 
operacional do banco, Marcelo Amorim Corrêa, e o prefei-
to. Crivella deu como garantia os royalties, participações 
especiais e direitos de recebíveis dos royalties de petróleo 
que, entre 2019 e 2020, representarão um fluxo estimado 
em R$ 600 milhões, segundo a prefeitura. O dinheiro será 
alocado no Fundo Especial de Previdência do Rio de Ja-
neiro – Funprevi.

Remanejamento de recursos
A Mesa Diretora do Legislativo carioca, sob a presidên-

cia do vereador Jorge Felippe, promoveu o remanejamento 
de R$ 1,2 milhão dentro do orçamento da Casa para refor-
ço do caixa destinado ao pagamento de pessoal e encargos 
sociais, inclusive fornecedores.

Crivela e vereador Zico Bacana

Rua Miltinho
A assessoria parlamentar do vereador carioca Zico Ba-

cana cometeu um deslize e tanto, levando Zico a passar por 
um vexame ao apresentar projeto de lei denominando uma 
rua do bairro de Ricardo de Albuquerque que já tinha dono: 
o cantor Miltinho. O prefeito Crivella vetou integralmente 
a proposta aprovada pelo Legislativo carioca, lembrando 
que a rua fora denominada Miltinho em homenagem ao 
cantor através do Decreto  766/18.

Destrinchando o Orçamento
Dos R$ 72,3 bilhões do orçamento para o Estado do Rio 

de Janeiro em 2019, R$ 51,5 bilhões são do orçamento fis-
cal, e R$ 20,8 bilhões do orçamento da seguridade social. 
Das despesas estimadas em R$ 80,3 bilhões, R$ 48,3 bi-
lhões saem do orçamento fiscal, e R$ 31,9 bilhões da se-
guridade social. Para o refinanciamento da dívida pública 
foram reservados R$ 13,1 bilhões. A receita e as despesas 
intra-orçamentarias foram estimadas em R$ 5,5 bilhões.

Recuperação ambiental
O secretário-executivo do Fecam, Wallace Serafim Pa-

vão, e o presidente do Inea, Marcus Lima, assinaram porta-
ria conjunta destinando R$ 27 milhões do Fundo Estadual 
de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano 
(Fecam) para implementação do Programa de Minimiza-
ção de Enchentes com Aproveitamento Agrícola e Recu-
peração Ambiental do Sistema Lagunar da Barra da Tijuca.

Gestão hospitalar
Ao término de 2018, a Secretaria de Saúde do Estado 

do Rio firmou 14 contratos de gestão hospitalar e unidades 
de saúde, com vigência a partir deste mês de janeiro e tér-
mino em dezembro, totalizando R$ 146,140 milhões. Cruz 
Vermelha, Instituto Lagos Rio, Viva Rio e Instituto Unir 
Saúde são algumas das instituições beneficiadas.

Reestruturação funcional
A Assembleia Legislativa fluminense aprovou projeto 

de lei do líder do PSDB, deputado Luiz Paulo, definindo 
critérios de progressão funcional dos servidores da Loterj, 
com alteração do artigo 17º da Lei 4.799/06.

Extinção de escolas
Os deputados estaduais condenaram a atitude do ex-se-

cretário de Educação do Estado do Rio Wagner Victer, que 
publicou no DO de 29/11/2018 a Resolução 5.702, através 
da qual extinguiu dez unidades escolares. Em vista disso, o 
presidente em exercício da Alerj, André Ceciliano, assinou 
com os deputados Flávio Serafini, Comte Bittencourt (pre-
sidente da Comissão de Educação) e Waldeck Carneiro o 
Projeto de Decreto Legislativo 81/2018, sustando os efei-
tos da resolução de Wagner Victer.

Plano educacional
É da autoria dos deputados Jorge Felippe Neto, Wal-

deck Carneiro e Tio Carlos o projeto de lei que promove 
a implementação da Educação Integral na rede de ensino 
público do Estado do Rio, de maneira gradual. A proposta 
também mexe com a estrutura pedagógica, incluindo arte, 
educação física, sociologia, filosofia e língua espanhola.

Luiz Paulo

Safra de grãos deste ano deve 
ser 3,1% maior que a anterior

A safra de cereais, legu-
minosas e oleaginosas deste 
ano deve ser 3,1% maior do 
que a produção de 2018. A 
estimativa é do terceiro prog-
nóstico para a safra de 2019, 
divulgado nesta quinta-feira, 
no Rio de Janeiro, pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
que prevê uma produção de 
223,4 milhões de toneladas.

A safra de 2018 ainda não 
foi calculada, mas a última 
previsão do IBGE, feita em 
dezembro, indica que o ano 
fecharia com uma produção 
de 226,5 milhões de tonela-
das, 5,9% inferior ao total de 
2017.

Segundo o IBGE, para 
este ano são esperados cres-
cimentos para a soja (0,8%), 
as duas safras de milho (2,6% 
para a primeira safra e 11,1% 
para a segunda safra), para a 
segunda e a terceira safras do 
feijão (6,2% e 2,4%, respec-
tivamente) e para o algodão 
herbáceo (6,6%).

No entanto, devem ter 
queda as produções de arroz 
(-4,8%), feijão primeira sa-
fra (-10,8%), trigo (-3,9%) e 
sorgo (-0,7%).

A alta de 2019 deve ser 
puxada principalmente pela 
Região Sul, cuja produção 
deve crescer 5%, passando 
de 74,5 milhões de toneladas 
para 78,2 milhões. Principal 
centro produtor de grãos do 

país, o Centro-Oeste tem 
um crescimento previsto 
de 2,8%, passando de 101 
milhões de toneladas para 
103,8 milhões.

Conab

Já o quarto levantamento 
da safra de grãos realizado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
mostra que a estimativa da 
produção de grãos para a 
safra 2018/19 é de 237,3 mi-
lhões de toneladas. Se com-
parado com a safra passada, 
o crescimento deverá ser de 
9,5 milhões de toneladas, 
o que representa um volu-
me 4,2% superior. Já a área 
plantada está prevista em 
62,5 milhões de hectares, 
um aumento de 1,2%, em 
relação com a safra 2017/18.

Entre os destaques do 
estudo estão a soja, com 
projeção de crescimento 
de 1,7% na área de plantio 
e redução de 0,4% na pro-
dução, atingindo 118,8 mi-
lhões de toneladas, e o mi-
lho primeira safra, que teve 
aumento de 0,4% na área a 
ser cultivada que deve re-
sultar em uma produção de 
27,5 milhões de toneladas. 
Com este desempenho, a 
expectativa é que o produ-
to tenha um desempenho 
12,9% superior à obtida em 
2017/18, registrando uma 

produção de 91,2 milhões 
de toneladas, quando soma-
das as duas safras do grão.

O algodão também é des-
taque na produção brasileira, 
com uma concentração do 
plantio em janeiro e um cres-
cimento superior a 25,3% na 
área e 20,3% na produção. 
Outro bom resultado pode 
ser encontrado na primei-
ra safra do amendoim, que 
pode chegar a 551,7 mil to-
neladas, com um aumento 
de 10% em relação à safra 
passada.

Por outro lado, o arroz 
deve ter uma colheita 7,1% 
menor que a safra passada, 

ficando em 11,2 milhões de 
toneladas, e o feijão primei-
ra safra também apresenta 
uma queda de 7,7% na área 
em relação à safra passada 
e produção estimada em 1,1 
milhão de toneladas.

Com o fim da safra das 
culturas de inverno (aveia, 
canola, centeio, cevada, trigo 
e triticale), a Conab identifi-
cou resultados melhores do 
que na safra passada, mesmo 
com as adversidades climá-
ticas nas principais regiões 
produtoras. A produção de 
trigo ficou 27,3% superior 
à safra anterior, chegando a 
5,4 milhões de toneladas.

Emprego é desejo para 78% 
dos brasileiros este ano

Segundo dados levanta-
dos pela Catho, realizada 
com mais de 5 mil entrevis-
tados, 78% das pessoas es-
tão realmente em busca de 
um novo emprego, enquanto 
27% afirmam que 2019 será 
o ano em que irá focar em ter 
mais qualidade de vida.

Considerando que a 
chave para realização das 
promessas está realmente 
atrelada à empregabilidade, 
dados do Google mostram 
que as buscas pelos assun-
tos “vagas de emprego” e 
“novo emprego” em janei-
ro de 2018 cresceu 50% 
em relação a dezembro de 
2017. O mês de janeiro de 
2018 teve ainda 23% maior 
volume nas buscas desses 
assuntos se comparado à 
média geral de 2018.

A pesquisa da Catho traz 
ainda outros fatores relevan-
tes para os brasileiros neste 
início de ano: 17% deseja 
começar um novo curso pro-
fissionalizante, 16% quer 
começar a se exercitar, 14% 
estudar um novo idioma e 
8% investir em viagens.

Para a assessora de Car-
reira da Catho, Luana Mar-
ley, fica claro que com a 
chegada do ano novo as pes-
soas se sentem mais enco-
rajadas a tomarem algumas 
decisões. ““A maior dificul-
dade encontrada é manter o 

estímulo ao longo dos me-
ses. Para isso, é necessário 
que esse profissional esteja 
sempre mantendo a chama 
acesa. Mesmo sem certezas, 
a busca por novas oportuni-
dades de trabalho, por meio 
do envio de currículos, deve 
ser contínua. Diante de uma 
boa oportunidade, a chance 
de ele se encorajar é muito 
maior”, afirma a profissio-
nal.

Dentre os impedimen-
tos para a realização dos 
projetos, 58% das pessoas 
afirmam que atribui o insu-
cesso das metas ao fato de 
não possuir um emprego, 
enquanto 37% à falta de 
dinheiro. Inclusive, ganhar 
mais também foi observado 
como uma dos desejos dos 
brasileiros, uma vez que o 
dinheiro é um dos bens in-
dispensáveis para boa parte 
das promessas.

Diferentemente do ce-
nário de desemprego, para 
aqueles profissionais empre-
gados, as maiores barreiras 
para trocar de emprego está 
atrelada ao medo. Segundo 
dados da Catho, 38% atri-
buem à grande concorrência 
do mercado, enquanto 22% 
não sentem que têm um cur-
rículo competitivo; 13% têm 
receio de perder a estabili-
dade e 11% realmente têm 
medo de arriscar.

Inadimplência no comércio 
carioca cresceu 1% em 2018

A inadimplência no co-
mércio lojista da Cidade 
do Rio de Janeiro cresceu 
1% no acumulado de 2018 
(janeiro/dezembro) em 
comparação com o mesmo 
período de 2017, de acordo 
com os registros do Servi-
ço Central de Proteção ao 
Crédito (SCPC) do Clube 
de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio). 
As dívidas quitadas au-
mentaram 1% e as consul-
tas recuaram 5,5%.

Em dezembro em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado a inadimplência 
cresceu 0,5%, as consultas 
(item que indica o movi-
mento do comércio) dimi-
nuíram 1,5% e as dívidas 
quitadas (índice que mostra 
o número de consumidores 
que colocaram suas dívidas 
em dia) aumentaram 1,2%.

Na comparação de de-
zembro com o mês anterior 

(novembro), as consultas, 
a inadimplência e as dívi-
das quitadas aumentaram, 
respectivamente, 20,4%, 
0,8% e 2,5%.

Segundo o LIG Che-
que, registro de cadastro do 
CDL-Rio, em dezembro de 
2018 em relação ao mesmo 
mês de 2017, as consultas 
e as dívidas quitadas recu-
aram, respectivamente, 6% 
e 0,8% e a inadimplência 
cresceu 0,8%.

Comparando-se dezem-
bro com o mês anterior, as 
consultas, a inadimplência 
e as dívidas quitadas cres-
ceram, respectivamente, 
2,9%, 0,9% e 1,1%.

No acumulado do ano 
(janeiro/dezembro) em re-
lação ao mesmo período 
de 2017, as consultas e 
as dívidas quitadas dimi-
nuíram, respectivamente, 
8,3% e 2,3% e a inadim-
plência aumentou 1,2%.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE nº 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS

A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. (ESHO) comunica aos senhores acionistas que na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 28 de Dezembro de 2018 foi aprovada 
distribuição de juros sobre capital próprio, calculados com base no balanço 
patrimonial levantado em 30 de novembro de 2018, no montante total 
líquido de R$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), sendo 
R$0,0126716255241153 por ação ordinária de emissão da Companhia, 
a serem pagos dentro de 60 (sessenta) dias contados de 28 de dezembro 
de 2018. Na referida Assembleia, a acionista Amil Assistência Médica 
Internacional S.A. declarou que capitalizará até 28 de fevereiro de 2019, o 
crédito que passou a deter contra a Companhia em função da distribuição dos 
juros sobre capital próprio ora aprovada. Desta forma, resta fixado através 
desta comunicação, o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicidade do 
presente aviso, para que os acionistas exerçam seu respectivo direito de 
preferência para também subscreverem novas ações, na proporção de suas 
respectivas participações no capital social da Companhia, sendo certo que 
passado o referido prazo, uma nova Assembleia Geral Extraordinária será 
convocada para deliberação acerca do novo aumento de capital da Companhia.
Instruções quanto ao crédito do pagamento (juros sobre o capital próprio). 
O valor acima referido foi creditado em conta corrente da Companhia em 
favor dos acionistas, os quais poderão receber tais valores mediante cheque 
nominal, ou transferência para conta bancária de sua titularidade, devendo, 
para tanto, entrar em contato com o Sr. Wender Texeira Bezerra, no endereço 
eletrônico wenwender@uhgbrasil.com.br ou por telefone (11) 3375-2786.

Duque de Caxias, 11 de janeiro de 2019.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe

Diretor Financeiro

Receita estuda redução de 
encargos trabalhistas

O secretário especial da 
Receita Federal, Marcos 
Cintra, afirmou nesta quinta-
feira que estuda medidas para 
reduzir os encargos trabalhis-
tas, incluindo a incidência de 
tributos sobre a folha salarial 
de empregados. Ele citou o 
índice de 13 milhões de de-
sempregados para defender 
um estímulo fiscal para con-
tratações trabalhistas.

“A incidência muito pesa-
da de tributos sobre a folha 
de salários é uma primeira 
preocupação que se coloca 
como um dos principais itens 
da nossa pauta. Estamos tra-
balhando muito nisso, como 
desonerar a folha de salários, 
como reduzir os encargos 
trabalhistas e fazer com que 
a economia brasileira gere 
empregos”, afirmou Cintra, 
ao sair de uma reunião com o 
ministro Augusto Nardes, do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU). Eles conversaram 

sobre sistemas de governan-
ça na administração pública. 

Perguntado sobre a pouca 
efetividade que as desonera-
ções tributárias tiveram na ge-
ração de emprego em gestões 
anteriores, Cintra ponderou 
que a proposta em análise é 
diferente, mais ampla e abran-
gente. Segundo ele, tudo é 
questão de como as coisas são 
feitas. “A desoneração das fo-
lhas de salário aconteceu (nos 
governos anteriores) muito 
em cima de demandas espe-
cíficas, pontuais, mas quere-
mos fazê-las de maneira geral, 
ampla, sistêmica. Exatamente 
essas simulações que estamos 
tentando fazer.”

Para compensar eventuais 
perdas de arrecadação com a 
desoneração sobre a folha de 
salários, Cintra disse que po-
deria haver uma “tributação 
adicional em outras bases”, 
inclusive sobre tributos indi-
retos.
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04 A 31 DE JANEIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
04 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E 

DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, imple-
mentos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de 
peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção 
na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de dezembro/2018.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídi-

ca que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recur-
sos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mo-
biliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo fi-
nanceiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio 
de dezembro/2018. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 

contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - 

PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de dezembro/2018, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo em-
pregador doméstico.

OBSERVAÇÕES: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do Segu-

ro-desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em 

ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – INFORMAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABA-

LHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contra-
tos de trabalho temporários.

FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de tra-

balho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o 
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empre-
sa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em 
até 2 dias após o término do contrato. 

Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se 
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo 
final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período supe-
rior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Sefip deverá ser 

transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Sefip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de dezem-
bro/2018.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregado-
res domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de dezembro/2018.

SIMPLES DOMÉSTICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 13º SALÁRIO – ANO 2018 - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores domésticos.

FATO GERADOR: Remuneração do 13º salário correspondente a soma da 1ª + 2ª parcelas.
OBSERVAÇÕES: Será gerado um DAE – Documento de Arrecadação do eSocial específico 

para a folha de pagamento do 13º Salário, abrangendo as seguintes parcelas:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho.
Os valores do FGTS sobre a 2ª parcela e do Imposto de Renda retido na fonte serão recolhidos 

no DAE de dezembro do mesmo ano, juntamente com a folha do mês de dezembro.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 

ser antecipado.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PES-

SOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor 

devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico www.
esocial.gov.br.

O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem 

justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 

ser antecipado.
10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de dezembro/2018.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro 
dos óbitos ocorridos no mês de dezembro/2018, devendo constar da relação a filiação, a 
data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser 
comunicado.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIFERENÇA – ANO DE 2018 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
que apuraram diferença por ocasião do pagamento do 13° aos empregados.

ESOCIAL – EVENTOS INICIAIS E DE TABELAS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores 
optantes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto doméstico), Produ-
tores Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos.

FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-1000; S-1005; S-1010; S-1020; S-1030; 
S-1040; S-1050; e S-1070.

OBSERVAÇÕES: As informações relativas à identificação do empregador/contribuinte (S-
1000) devem ser enviadas previamente à transmissão dos eventos de tabelas (S-1005 
a S-1070). Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida a partir das 8 horas desta 
data.

ESOCIAL – EVENTOS PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades Empresariais com 
faturamento menor ou igual a R$ 78 milhões, em 2016, exceto as optantes pelo Simples 
Nacional, que constam nessa situação no CNPJ em 1-7-2018.

FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-1200; S-1210; S-1250; S-1260; S-1270; 
S-1280; S-1295; S-1298; S-1299; e S-1300.

OBSERVAÇÕES: Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida a partir das 8 horas 
desta data. As ME e EPP não optantes pelo Simples Nacional que decidiram enviar as in-
formações de forma cumulativa devem observar este prazo para transmissão dos Eventos 
de Tabelas e Não Periódicos.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa 
entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de 
dezembro/2018.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos espe-
cíficos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.

FATO GERADOR: Apuração no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário trans-
portador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como 
sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte 
rodoviário internacional de carga.

FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos du-
rante o mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.

FATO GERADOR: Comercialização no mês de dezembro/2018, no mercado interno, dos com-
bustíveis relacionados anteriormente.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 

aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;

b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa 
e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e

c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a bene-
ficiários residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de 
dezembro/2018, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remune-
ração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecno-
logia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTA-
TIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos.

FATO GERADOR: Remuneração de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FA-
CULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e fa-
cultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.

FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de outubro, novembro 
e dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVI-
DENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: Pes-
soas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, 
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 

do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de 
R$ 78.000.000,00 no ano de 2016. As entidades promotoras de espetáculos desportivos 
deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.

EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas ju-
rídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas 
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribui-
ções.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novembro/2018.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabeleci-

mento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 

(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a pres-
tar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:

a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;

b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Re-

ceita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 

substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebi-

do valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer 
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mante-
nha equipe de futebol profissional; e

h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 

do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634/2016, com faturamento acima de 
R$ 78.000.000,00 no ano de 2016. As entidades promotoras de espetáculos desportivos 
deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização. Essas entidades, em relação aos fatos geradores ocorridos em 
janeiro/2019, deverão transmitir a EFD-Reinf a partir das 8 horas do dia 10-1-2019, ainda 
que o faturamento seja inferior a R$ 78.000.000,00 no ano de 2016.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídi-
ca que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recur-
sos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mo-
biliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de janeiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 

contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de má-

quinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetua-
ram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisi-
ção de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 

bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédi-
to, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, coope-
rativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e asso-
ciações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGA-

DAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição previdenci-
ária devida por seus cooperados contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de dezem-
bro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Emprega-
dores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pro-

dutor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o ad-
quirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pes-
soa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.

FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empre-

sas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenci-
ária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela 
contribuição substitutiva.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Em-

presa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, 
inclusive em regime de trabalho temporário.

FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no 
mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção 
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associa-
ções, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e 
condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direi-
to privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manu-
tenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a 
pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços 
profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.

FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de 
dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO-
AS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb – Mensal.

FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – 

BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.

FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensal-

mente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos Fi-
nanceiros.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, 
inclusive rendimentos do trabalho.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de dezem-
bro/2018.

OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital pró-
prio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos 
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transporta-
dor paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado 
doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como 
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários 
não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, ban-
cos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fo-
mento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, coope-
rativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e asso-
ciações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
21 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTABE-

LECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAS OBRIGADAS: A empresa contrata-
da para construir ou reformar creches e pré-escolas que optou pelo RET instituído pelos 
artigos 24 e 25 da Lei 12.715/2012, correspondente ao pagamento mensal unificado do 
IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à construção ou reforma.

FATO GERADOR: Receita auferida pela construtora em virtude da realização da referida cons-
trução ou reforma, no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRI-
GADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da 
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais, no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.

FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PES-

SOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.

FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno por-
te que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de dezembro/2018.
22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, in-
clusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novembro/2018.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresen-

tadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
23 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídi-

ca que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recur-
sos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mo-
biliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de janeiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 

contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito priva-
do e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, indus-

triais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 

e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 

inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Fatura-
mento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 
2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.

FATO GERADOR: Folha de pagamento de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PES-

SOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).

FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no 
mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

31 COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO – COMISSÕES OU COR-
RETAGENS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que receberam de outras pesso-
as jurídicas, no ano-calendário de 2018, importâncias a título de comissões ou corretagens 
relativas à colocação ou negociação de títulos de renda fixa; operações realizadas em 
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; distribuição de emissão 
de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue como agente da com-
panhia emissora; operações de câmbio; vendas de passagens, excursões ou viagens; ad-
ministração de cartões de crédito; prestação de serviços de distribuição de refeições pelo 
sistema de refeições-convênio; e prestação de serviços de administração de convênios.

COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO – SERVIÇOS DE PROPA-
GANDA E PUBLICIDADE - PESSOAS OBRIGADAS: Agências de propaganda que reco-
lheram o Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos de outras pessoas jurídicas 
pela prestação de serviços de propaganda e publicidade, realizados no ano-calendário de 
2018.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, as-
sim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia 
e expressamente pelos empregados.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2018 dos empregados admitidos em 
novembro/2018 que não sofreram desconto no mês de março/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PATRONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregado-
res, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, que tenham optado.

FATO GERADOR: Capital Social de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 

apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balan-
ço/balancete de redução/suspensão.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplica-
ções financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de de-
zembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação 
com base no lucro presumido.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplica-
ções financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos 
no 4º trimestre/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 1ª QUOTA OU QUO-
TA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2018, devidamente ajustado na forma 
da legislação vigente.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PES-
SOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que 
tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou 
o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de 
bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam 
transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.

FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada 

entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor re-
cebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.

GFIP/SEFIP – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA 
SOCIAL – RELATIVA AO 13° SALÁRIO – ANO 2018 - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os 
empregadores domésticos e as entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
13º Salário (Anual).

FATO GERADOR: Contribuições previdenciárias da competência 13, referentes ao 13º Salário 
de 2018.

OBSERVAÇÕES: A Gfip/Sefip da competência 13 deve ser utilizada exclusivamente para 
prestar informações à Previdência Social, relativas a fatos geradores das contribuições 
previdenciárias relacionadas ao 13º Salário, não cabendo o recolhimento do FGTS nesta 
declaração.

As empresas que não possuem empregados no ano-base específico, mesmo com a não ocor-
rência de fato gerador do 13º Salário, deverão enviar Sefip da competência 13 com ausên-
cia de fato gerador (Sefip Negativa).

IR/FONTE – FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Admi-
nistradoras de fundos de investimento imobiliário.

FATO GERADOR: Rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRI-
GADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.

FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de dezembro/2018, em operações na bolsa de va-
lores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, 
fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que 
receberam:

a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais 
como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis 
ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;

b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalaria-
do ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferi-
dos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;

c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públi-
cos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto 
quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;

d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito 
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos 
provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio 
consensual realizado por escritura pública;

e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, 
missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.

FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no 
mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ga-
nhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.

FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de dezem-
bro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calcu-
lado sob a forma de estimativa.

FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apu-
rado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSO-
AS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram ganho 
de capital na alienação de ativos.

FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 

PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da 

Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e 
resultados obtidos no 4º trimestre/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro 
real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de má-

quinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetua-
ram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisi-
ção de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
SIMEI – OPÇÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas já cons-

tituídas até 31-12-2018, enquadradas como MEI – Microempreendedor Individual, que dese-
jarem optar pelo Simei – Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional, relativamente ao ano-calendário de 2019.

SIMPLES NACIONAL – COMUNICAÇÃO DA EXCLUSÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 - 
PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Sim-
ples Nacional que, no ano-calendário de 2018, verificaram excesso de receita bruta.

SIMPLES NACIONAL – OPÇÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas, já constituídas em 2018, enquadradas como microempresas ou em-
presas de pequeno porte, que desejarem optar pelo Simples Nacional, relativamente ao 
ano-calendário de 2019.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.

FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de outubro/2018.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam 

no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pes-

soa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o 
registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona 
Franca de Manaus.

FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mer-
cadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas 
áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no 
mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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As ações do Banco do Brasil encerraram cotadas a R$ 
48,43 com alta de 1,38%. Dois indicadores apontando alta.

As ações das Lojas Americanas terminaram cotadas a 
R$ 20,68 com desvalorização de 0,58%. Os três indicadores 
apontam alta.

As ações da Gol terminaram cotadas a R$ 23,25 com 
queda de 0,98%. Três indicadores sinalizaram queda.

As ações da B2W fecharam cotadas em R$ 46,53 com alta 
de 3,91%. Os três indicadores apontaram alta.

As ações da Klabin terminaram cotadas em R$ 3,11, 
com queda de 0,96%. Os três indicadores fecharam em 
alta.

As ações da JBS fecharam cotadas em R$ 12,07, com 
queda de 1,15%. Os três indicadores sinalizaram alta.
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Comunicado da CVM alerta sobre 
potencial de risco ao sistema financeiro

As Superintendências de 
Relações com o Mercado e 
Intermediários (SMI) e de 
Relações com Investidores 
Institucionais (SIN) da Co-
missão de Valores Mobi-
liários (CVM) divulgaram 
nesta quinta-feira o Ofício
Circular CVM/SMI/SIN 
01/19 que alerta o mercado 
sobre potencial de risco ao 
sistema financeiro.

Segundo a CVM, as juris-
dições expedidas incluem 11 
países que possuem deficiên-
cias estratégicas. Compõem 
a lista:  Bahamas, Botswana, 
Etiópia, Gana, Paquistão, Sér-
via, Sri Lanka, Síria, Trinidad 
e Tobago,Tunísia e Iêmen.

O documento informa 
sobre os comunicados pu-
blicados pelo GAFI/FATF 
(Grupo de Ação Financeira 
contra Lavagem de Dinheiro 
e Financiamento do Terro-

rismo) que foram traduzidos 
no site do Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (COAF) a respeito dos 
países e das jurisdições que, 
de acordo com o organismo, 
possuem deficiências estra-
tégicas na prevenção deste 
tipo de crime. 

Na opinião da CVM, a 
medida propicia, aos partici-
pantes do mercado, o acesso 
a subsídios atualizados no 
indispensável e constante 
processo de racionalização e 
monitoramento das suas ope-
rações e dos seus clientes.

A CVM lembra que a di-
vulgação do ofício e dos co-
municados do grupo decorre 
de articulação do Núcleo de 
Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamen-
to do Terrorismo da Supe-
rintendência Geral (SGE) da 
CVM com a SMI e SIN.

Atuação do GAFI

O Grupo de Ação Finan-
ceira contra a Lavagem de 
Dinheiro e o Financiamento 
do Terrorismo (GAFI) é uma 
organização padrão global 
que atua contra a lavagem 
de dinheiro e no combate ao 
financiamento do terrorismo 
(ALD/CFT).

Com o objetivo de pro-
teger o sistema financeiro 
internacional dos riscos de 
lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terroris-
mo (LD/FT) e de encorajar 
maior conformidade com os 
padrões ALD/CFT, o GAFI 
identificou em outubro ju-
risdições que possuem de-
ficiências estratégicas e tra-
balham com eles para tratar 
tais deficiências que repre-
sentam riscos ao sistema fi-
nanceiro internacional.

Forbes: cenário do 
mercado de ações  
do Brasil é positivo

Se depender da expectati-
va da revista Forbes sobre o 
Brasil, o futuro não poderia 
ser melhor para o país. Se-
gundo a publicação, o Brasil 
poderá ter o melhor desem-
penho no mercado global de 
ações neste primeiro trimes-
tre ou até mesmo no semes-
tre.

O otimismo da publicação 
com as ações brasileiras tem 
como base o cenário traçado 
pela Fitch diante da expecta-
tiva de avanço da agenda re-
formista do governo de Jair 
Bolsonaro. Em relatório pu-
blicado, segundo a Fobers, 
a Fitch espera crescimento 
de 2,4% neste ano e de 1,3% 
em 2018.

“A recuperação econô-
mica do Brasil vai ganhar 

força nos próximos trimes-
tres, disseram pesquisado-
res da Fitch Solutions em 
um relatório publicado na 
terça-feira. Eles citaram um 
sentimento positivo entre 
os empresários impulsiona-
do pela nova administração 
de Bolsonaro”, escreveu a 
publicação.

Neste ano, a bolsa já acu-
mula alta de mais de 6% e 
tem renovado sucessiva-
mente o seu patamar re-
corde. Entre as principais 
medidas esperadas pelos 
investidores, está a reforma 
da Previdência. O ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
disse que a proposta da re-
forma será enviada ao Con-
gresso em fevereiro, com um 
regime de capitalização.

Desempenho das 
concessionárias de 
rodovias recua 2,1%

O índice ABCR da Asso-
ciação Brasileira de Conces-
sionárias de Rodovias de ati-
vidade referente a dezembro 
de 2018 apresentou recuo de 
2,1% no comparativo com 
novembro, conforme os da-
dos dessazonalizados. O ín-
dice total acumulou redução 
de 1,9% em 2018. O índice, 
que mede o fluxo pedagiado 
de veículos nas estradas, é 
elaborado pela Associação 
Brasileira de Concessioná-
rias de Rodovias juntamente 
com a Tendências Consulto-
ria Integrada.

“Em 2018, o desempenho 
do fluxo pedagiado de veí-
culos foi prejudicado pelos 
choques negativos que afeta-
ram a economia no ano”, ex-
plica Thiago Xavier, analista 
da Tendências Consultoria. 
“O ambiente de indefinição 
política em relação ao plei-
to de outubro, a greve dos 
caminhoneiros e a conjun-
tura internacional menos fa-
vorável às economias emer-
gentes foram fundamentais 
na elevação das incertezas 
do ambiente doméstico -
contaminando as expecta-

tivas dos agentes, tanto no 
que se refere às intenções de 
investimentos e contratação 
das empresas, como também 
nos gastos das famílias”, 
acrescenta.

Ainda na comparação 
mensal dessazonalizada, o 
índice de fluxo pedagiado 
de veículos leves contraiu 
1,5%, enquanto o de pesa-
dos, 1,4%, comparados a 
novembro. Dessa forma, 
no ano de 2018, houve 
contração do índice total 
de 1,9%, exclusivamente 
ditado pela queda de 2,7% 
de leves, a despeito da 
elevação de 0,4% dos veí-
culos pesados. 

“O resultado negativo do 
índice total foi determinado 
pela contração de veículos 
leves”, ressalta Thiago.. “A 
redução do indicador tam-
bém manifesta a lenta me-
lhora do balanço financeiro 
familiar, em um quadro de 
limitadas oportunidades no 
mercado de trabalho, apesar 
do ambiente inflacionário 
benigno e da relativa melho-
ra das condições de crédito 
às famílias”, opina.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “THIAGO”
CNPJ: 40.352.015/0001-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGO
Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Srª. 
Síndica, temos o grato prazer de convidar V.S.ª para a Assembleia Geral 
Ordinária, que se fará realizar em 30 de janeiro de 2019, às 20:00 horas 
em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio, a fim de 
tratar dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: 1) Prestação de 
Contas; 2) Eleição de Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo; 3) 
Previsão Orçamentária; 4) Deliberar sobre acordos com inadimplentes; 
5) Assuntos Gerais. Os condôminos poderão se fazer representar por
procuradores, devidamente credenciados por procurações, que atendam a
todas as formalidades legais.

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2019.
Agnaldo Teixeira - Unidade de Negócios Condomínio Gerente

TIM: primeira 
loja digital  
na Baixada 
Fluminense

A TIM inaugura nesta 
quinta-feira, 10, a primeira 
loja própria 100% digital na 
Baixada Fluminense. Duque 
de Caxias recebe a quarta uni-
dade própria da operadora no 
formato digital no Estado do 
Rio de Janeiro. A nova loja, 
localizada em Caxias, conta 
com mudanças importantes 
no atendimento, estrutura e 
design de acordo com novo 
posicionamento da marca, 
além de experiências e inte-
ratividade com os produtos e 
serviços da operadora.

“Inaugurar a primeira 
loja 100% digital da Baixa-
da Fluminense é um gran-
de passo na estratégia da 
TIM para nos aproximar-
mos cada vez mais do nos-
so cliente’,  ressalta Bruno 
Vasconcellos, diretor co-
mercial da Regional Sudes-
te da TIM Brasil.
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OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Assine o Monitor Mercantil

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO DO FORO CENTRAL 
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL 

DA ILHA DO GOVERNADOR – RIO DE JANEIRO. 
PRAIA DE OLARIA, S/N, ATERRO DO COCOTA

ILHA DO GOVERNADOR - RJ 
C.E.P.: 21910-350- TEL.: (21) 3626-4731

E-MAIL: ILH03VCIV@TJRJ.JUS.BR
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA 

FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 

DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 
em face de BOX 902 AUTO CENTER LTDA. EPP; CARLA 

FERREIRA DE SOUZA ZENHA e VITÓRIA DE SOUZA ZENHA 
– PROCESSO Nº 0015749-04.2009.8.19.0207, 

NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MARISA BALBI ROSEMBAK– Juiz(a) em 
Exercício da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de 
Alienação em Leilão Judicial na forma Presencial e On-line, com 
prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e em especial 
ao(s) Executado(s), que será realizado o público Leilão nas 
seguintes datas e local: NA MODALIDADE PRESENCIAL: O
Primeiro Leilão será no dia 29/01/2019 às 15:00h, e o Segundo 
Leilão no dia 31/01/2019 às 15:00h, sendo o mesmo realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 
90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma do Art. 884,II do 
CPC, e NA MODALIDADE ELETRÔNICA (ON-LINE): O Primeiro 
Leilão estará aberto para lances a partir do dia 22/01/2019 às 
15:00h, com término previsto para o dia 29/01/2019 às 15:00h,
e iniciará o Segundo Leilão no dia 29/01/2019 às 15:01h, e 
terminará no dia 31/01/2019 às 15:00h, onde o lanço inicial será 
por valor superior a 50% da avaliação. Cientes os interessados 
que os lances On-Line realizados através do portal: www.
alexandroleiloeiro.com.br, ocorrerão de forma simultânea com 
os lances da modalidade presencial. DO BEM OBJETO DE 
LEILÃO: (Conforme tabela FIPE às fls. 260/262) LOTE 01: 
Um automóvel Ford Courier 1.6 Flex, Ano/Modelo: 2000/2000, 
Combustível: Gasolina, Placa: LNF2737, Renavam: 740767631 
e Chassi: 9BFNSZPPAYB9001890. AVALIO O AUTOMÓVEL 
ACIMA DESCRITO em R$ 12.190,00 (Doze mil, cento e noventa 
reais), conforme a tabela FIPE. LOTE 02: Um automóvel Toyota 
Corolla XEi 1.8 Flex 16V Automático, Ano/Modelo: 2001/2001, 
Combustível: Gasolina, Placa: KNS0817, Renavam: 759793182 e 
Chassi: 9BR53AEB215530299. AVALIO O AUTOMÓVEL ACIMA 
DESCRITO em R$ 17.675,00 (Dezessete mil, seiscentos 
e setenta e cinco reais) conforme a tabela FIPE. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 
do NCPC. O edital se encontra disponibilizado na rede mundial de 
computadores (site do Leiloeiro: www.alexandroleiloeiro.com). Rio 
de Janeiro, 08 de novembro de 2018. Eu __ T.J.J. datilografei e 
Eu __ , titular subscrevo. (ass) MARISA BALBI ROSEMBAK –
Juiz(a) de Direito.

Airbus perde em número  de 
encomendas para a Boeing 

A Boeing largou na frente 
da Airbus em encomendas de 
aeronaves no ano passado. A 
Airbus perdeu uma série de 
cinco anos consecutivos de 
liderança em encomendas 
de jatos de passageiros, re-
gistrando o menor nível de 
participação em seis anos 
em um mercado avaliado em 
US$ 150 bilhões.

A companhia europeia 
afirmou que obteve 747 en-
comendas líquidas de avi-
ões, queda de 33% sobre 
2017, apesar da importante 
contribuição do avião cana-
dense A220, anteriormente 
controlado pela Bombardier. 
A Boeing venceu a corri-
da pela primeira vez desde 
2012, registrando 893 enco-
mendas.

A Airbus entregou 800 
aviões, alta de 11% sobre o 
ano anterior, incluindo 20 
unidades do modelo A220, 
o que deixou a Boeing com 
o título de maior fabricante 
de aviões do mundo pelo sé-
timo ano consecutivo.

O presidente da Airbus, 
Guillaume Faury, afirmou 
que a companhia conseguiu 
um conjunto “saudável de 

encomendas”, com fila de 
espera de muitos modelos 
se estendendo por até sete 
anos.

Fontes do setor afirmam 
que a busca da Airbus por 
novos negócios, entretanto, 
foi prejudicada por proble-
mas industriais, mudanças 
na administração e proble-
mas de moral da equipe 
coincidindo com uma in-
vestigação sobre denúncias 
de corrupção.

A Boeing, enquanto isso, 
tem conseguindo faturar 
com maior disponibilidade e 
custos menores do jato 787 
Dreamliner, enquanto tenta 
retomar terreno no lucrati-
vo segmento de aviões de 
fuselagem estreita com ca-
pacidade para mais de 200 
passageiros.

Apesar da Boeing não ter 
cumprido meta de entregas 
e a Airbus ter reduzido sua 
estimativa inicial por causa 
de problemas na cadeia glo-
bal de fornecedores, a forte 
demanda por aviões de pas-
sageiros ampliou as entregas 
de aeronaves do setor em 
8%, para o ritmo mais inten-
so em seis anos.

Volume de encomendas

Segundo a Reuters, os nú-
meros de encomendas mar-
cam a importância da decisão 
da Airbus de assumir o con-
trole sobre a deficitária opera-
ção do jato CSeries, da Bom-
bardier, rebatizado de A220. 
O modelo gerou 135 enco-
mendas avaliadas em US$ 12 

bilhões a preços de tabela.
Sem esse impulso, a Air-

bus obteve uma participação 
de apenas 41% do merca-
do dividido com a Boeing, a 
menor parcela desde 2009. O 
presidente da Airbus rejeitou 
essa comparação, afirmando 
a jornalistas que o A220 agora 
é “uma parte integral da linha 
de produtos” da companhia.

Indústria aérea da China faturou US$ 128 bi em 2018
A indústria de transpor-

te aéreo da China teve uma 
receita operacional bruta de 
875 bilhões de yuans (cerca 
de US$128,4 bilhões) em 
2018, um aumento de 17% 
em termos anuais. Segundo 
informou a Administração 
Estatal de Aviação Civil da 
China, nesta quinta-feira, o 
setor realizou investimento 
em ativos fixos no valor de 
81 bilhões de yuans (cerca de 
US$11,9 bilhões). Até o final 
do ano, a China contava com 
235 aeroportos de transpor-
te civil, entre os quais nove 
eram recém-construídos ou 

foram realocados em 2018.
A China é um dos mercados 

de aviação civil mais dinâmi-
cos do mundo. O país ocupa 
o segundo lugar no ranking 
mundial de aviação civil e 
tem um papel determinante 
no crescimento da aviação 
global. Segundo a previsão da 
Associação Internacional de 
Transporte Aéreo, a China se 
tornará o maior mercado de 
aviação civil do mundo entre 
2024 e 2025.

A China Southern Airlines
é a maior empresa aérea do
país. A empresa, que está se-
diada em Guangzhou, possui 

13 filiais localizadas em toda 
a China, incluindo Pequim.

As companhias aéreas 
norte-americanas dominam a 
lista de maiores empresas de 
aviação do mundo. Elas ocu-
pam as quatro primeiras colo-
cações do ranking de empre-
sas com o maior número de 
aviões. Entre as 20 maiores, 
oito são dos Estados Unidos. 
Na sequência, aparecem as 
companhias aéreas chinesas, 
com três empresas.

A Southern (552 aviões) é 
a maior companhia aérea chi-
nesa. Ocupa o quinto lugar 
no ranking das empresas com 

maior quantidade de aviões do 
mundo. Foi criada em 1988 
a partir da fusão de diversas 
companhias aéreas chinesas. A 
empresa tem voos para mais de 
200 destinos no mundo. A fro-
ta da China Southern é forma-
da por dez modelos de aviões. 
Ela é uma das 13 companhias 
aéreas do mundo a voar com o 
maior avião de passageiros do 
mundo, o Airbus A380, con-
figurado, em média, para 500 
passageiros. Assim como nas 
demais companhias que lide-
ram o ranking, o modelo mais 
popular é o Boeing 737, com 
192 aviões. 

Iata: demanda de passageiros tem aumento moderado em novembro
A Associação Interna-

cional de Transporte Aé-
reo (Iata, por sua sigla em 
inglês) anunciou os resul-
tados gerais do tráfego de 
passageiros de novembro 
de 2018, que apresentaram 
crescimento apenas modera-
do. A demanda (medida em 
quilômetros por passageiro 
e receita, ou RPKs) subiu 
6,2% em relação a novem-
bro de 2017, representando 
uma leve desaceleração na 
comparação com a taxa de 
crescimento de 6,3% de ou-
tubro.

A capacidade (medida em 
assentos disponíveis por qui-
lômetro, ou ASKs) aumen-
tou 6,8% em relação ao mes-
mo período do ano passado 
e o fator de carga caiu 0,4 
ponto percentual, atingindo 
80,0%. Esta foi a terceira 
vez em dois anos que o fator 
de carga caiu na comparação 
ano a ano.

“O tráfego é sólido. Mas 
há sinais claros de que o 
crescimento está mais mo-
derado, seguindo a desace-
leração da economia global. 
Ainda esperamos crescimen-
to de 6% na demanda este 
ano. Mas as tensões comer-
ciais, as tarifas de proteção 
e o Brexit são incertezas que 
pairam sobre o setor”, disse 
Alexandre de Juniac, diretor 
geral e CEO da Iata.

A demanda internacional 
de passageiros em novem-
bro subiu 6,6% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior, acima da taxa de 
6,2% registrada em outubro. 
Todas as regiões apresen-
taram crescimento, com as 
companhias aéreas da Euro-
pa relatando a maior taxa de 
crescimento. A capacidade 
total subiu 6,7% e o fator de 
carga caiu 0,1 ponto percen-
tual, atingindo 78,4%.

As companhias aéreas da 
Europa apresentaram au-
mento de 9,0% na demanda 
em novembro de 2018, alta 
que já dura nove meses. Com 
base nas incertezas do cená-
rio econômico da região, não 
está claro se esse ritmo de 
crescimento será mantido. A 
capacidade subiu 9,1% e o 
fator de carga caiu 0,1 ponto 
percentual, atingindo 82,1%, 
o maior fator de carga entre 
as regiões.

As companhias aéreas da 
região Ásia-Pacífico regis-
traram aumento de 6,0% na 
demanda de novembro em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior, acima da 
taxa de 5,7% registrada em 
outubro. A capacidade tam-
bém subiu 6,0% e o fator de 
carga se manteve em 79,1%. 
O crescimento é sustentado 
pelo aumento do padrão de 
vida e expansão contínua das 

opções para os passageiros.
As companhias aéreas do 

Oriente Médio registraram 
aumento de 2,8% na deman-
da de novembro, que foi o 
menor entre as regiões pelo 
terceiro mês consecutivo. A 
capacidade aumentou 5,6% 
e o fator de carga caiu 1,9 
pontos percentuais, atingin-
do 69,0%.

As companhias aéreas da 
América do Norte registra-
ram aumento de 6,1% no 
tráfego em novembro, acima 
da taxa de 5,7% de outubro 
e bem à frente da taxa mé-
dia de cinco anos de 4,0%. A 
capacidade aumentou 3,8% 
e o fator de carga subiu 1,7 
pontos percentuais, atingin-
do 80,6%. O aumento da de-
manda é impulsionado pelo 
cenário econômico relativa-
mente forte nos EUA.

O tráfego de novembro 
das companhias aéreas da 
América Latina subiu 5,8% 
em relação a novembro de 
2017, acima da taxa de cres-
cimento de 5,2% registrada 
em outubro. Apesar do au-
mento, o crescimento desa-
celerou no ajuste sazonal. A 
capacidade aumentou 6,6% 
e o fator de carga caiu 0,6 
ponto percentual, atingindo 
80,6%.

As companhias aéreas da 
África relataram aumento 
de 5,7% na demanda em 

comparação a novembro 
de 2017, abaixo da taxa de 
6,4% em outubro, mas aci-
ma da média de cinco anos 
de 5,8%. O crescimento 
está ocorrendo apesar dos 
desafios nas maiores eco-
nomias do continente, Ni-
géria e África do Sul. A 
capacidade cresceu 3,9% e 
o fator de carga subiu 1,2 
pontos percentuais, atin-
gindo 68,9%.

A demanda por viagens 
domésticas subiu 5,6% em 
novembro de 2018 na com-
paração com novembro de 
2017, seu ritmo mais lento 
em 11 meses e abaixo da 
taxa de 6,5% registrada em 
outubro. Todos os mercados, 
exceto a Austrália, apresen-
taram crescimento. A capaci-
dade doméstica subiu 6,9% 
e o fator de carga caiu 1,0 
ponto percentual, atingindo 
82,8%.

O tráfego doméstico da 
Índia aumentou 13,3% em 
novembro em relação a no-
vembro de 2017; este é o 51º 
mês consecutivo de cresci-
mento doméstico de dois dí-
gitos. Porém, este foi a me-
nor taxa de aumento em 16 
meses.

O tráfego doméstico do 
Brasil subiu 5,3% em no-
vembro, uma alta de quatro 
meses, apesar do cenário 
econômico frágil.

Por que não podemos 
comparar bitcoin às tulipas

Em tempos de queda do bitcoin, como os que vivemos 
agora, é comum buscarmos no passado histórias que jus-
tifiquem essa flutuação. E, nesses casos, sempre a Febre 
das Tulipas surge como referência. Tulipas são plantas que 
levam de 7 a 12 anos para florescerem e permanecem flo-
ridas por uma apenas uma semana, entre os meses de maio 
e abril. Estas características as levaram, em 1636, a serem 
negociadas em contratos – uma modalidade muito seme-
lhante aos contratos futuros que temos hoje.

O momento ficou conhecido como a Febre das Tulipas, 
e muita gente entrou no negócio especulando grandes lu-
cros futuros. Por conta de tamanha procura, esses contra-
tos chegaram a se valorizar em até 20 vezes o valor inicial.

Porém, independentemente do valor comercializado, o 
custo para se produzir uma tulipa não muda. Os insumos, 
o preço da mão de obra e até a quantidade de trabalho 
empregado não variam, são os mesmos. O mercado pode 
até explorar a dificuldade de produção, a escassez, a dis-
ponibilidade dos investidores, mas apesar dessas variáveis 
o custo para se produzir a planta sempre será o mesmo.

O bitcoin é uma criptomoeda, e por isso falamos aqui 
de uma nova fronteira tecnológica e financeira. Conhecido 
por ser o pioneiro entre as criptos e também por represen-
tar uma inovação, o bitcoin representa um sistema finan-
ceiro absolutamente descentralizado e fora do alcance da 
intervenção estatal.

Logicamente, ele tem um custo para ser produzido – 
assim como uma tulipa. Entre eles, energia elétrica, pesso-
al, equipamentos, e a dificuldade de mineração – como é 
chamada a maneira como são criadas novas criptomoedas. 
Essa dificuldade varia muito e um dos critérios é a quanti-
dade de mineradores interessados.

O valor de mercado do bitcoin é o fator mais importan-
te para os mineradores, o que torna a atividade rentável 
e atraente. Mas todo esse interesse também faz aumentar 
os custos de mineração. Ou seja, quanto mais o bitcoin se 
valoriza, mais caro é o seu custo de produção.

O bitcoin sempre terá seu custo atrelado ao preço. Em 
alguns momentos, inclusive, o preço estará abaixo do 
custo de produção, levando o minerador a não vender o 
bitcoin minerado até que seu preço suba novamente ao pa-
tamar esperado.

Então, como podemos comparar bitcoins às tulipas? 
Como podemos comparar mercados tão diferentes? A res-
posta é: não podemos. Não há similaridade, mesmo que 
os economistas mais empenhados queiram ver algum tipo 
de familiaridade, em especial quando tentam caracterizar 
o bitcoin como bolha – aliás, um assunto já ultrapassado.

A flutuação do valor do bitcoin – que apresentou gran-
des altas e algumas perdas no último ano, seguidas da es-
tabilidade no número de investidores – é prova incontes-
tável da saúde e da liquidez desta que é hoje a principal 
criptomoeda do mercado.

Sendo assim, comparar dois ativos com caraterísticas 
tão distintas serve apenas para denegrir um novo mercado 
revolucionário e promissor. No Brasil já temos mais pes-
soas investindo em bitcoin do que na Bolsa de Valores de 
São Paulo. São quase 1,5 milhão de investidores, contra 
os 700 mil da B3.

Para todos os efeitos, é preciso entender que o inedi-
tismo do conceito e da tecnologia das criptomoedas torna 
impossível compará-las a qualquer outro ativo, commodi-
ty ou investimento atual. Por que não tratá-las como um 
mercado ascendente?

q Samuel Maurer
Analista do Grupo Bitcoin Banco.
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MULTINACIONAL VESTAS TEM UMA UNIDADE DE FABRICAÇÃO NO CEARÁ

100 GW de turbinas eólicas instaladas no mundo
A multinacional dina-

marquesa Vestas, maior fa-
bricante mundial de equi-
pamentos de geração de 
energia eólica (gerada pela 
força dos ventos), atingiu em 
2018 a marca de 100 GW de 
turbinas eólicas instaladas 
globalmente. No Brasil, a 
empresa tem parceria com 
a Echoenergia e Casa dos 
Eventos, e aumentou sua 
presença no Estado do Cea-
rá, onde tem uma unidade de 
fabricação no município de 
Aquiraz.

Em 2008, a empresa abriu 
um escritório em São Paulo 
para consolidar todas as ope-
rações de venda, construção 
e serviços no país. A empre-
sa é dedicada exclusivamen-
te à energia eólica. O mais 
recente projeto da compa-
nhia foi a instalação da turbi-
na V110-2.0 MW no projeto
Wind XI da MidAmerican
Energy em Iowa, Estados 
Unidos. A capacidade do 
projeto atingirá até 2.000 
MW entre 2017 e 2019. 

Nos últimos meses, a 
companhia dinamarquesa 
fez importantes movimenta-
ções no mercado brasileiro. 
Em outubro de 2018, a Ves-
tas anunciou o investimento 

de mais de 23 milhões de eu-
ros em uma linha de produ-
ção de naceles de V150 - 4,2 
MW em suas instalações no 
Ceará. Além disso, firmou 
uma parceria com a Echoe-
nergia, por meio de um pedi-
do de 101 MW para fornecer 
e instalar 24 turbinas eólicas 
V150-4.2 MW para um par-
que eólico localizado na Ser-
ra do Mel, no Rio Grande do 
Norte.

A mais recente iniciativa 
foi o anúncio de que a em-
presa foi selecionada para 
o projeto do parque eólico 
Folha Larga, de 151 MW, na 
Bahia, em um pedido reali-
zado pela Casa dos Ventos 
que inclui 36 turbinas eóli-
cas V150-4.2 MW. “A par-
ceria consolidará a platafor-
ma de 4 MW como a mais 
competitiva do mercado 
brasileiro e as turbinas serão 
montadas na fábrica da Ves-
tas em Aquiraz, no Ceará”, 
comenta Anders Runevad, 
presidente e CEO da Vestas.

“Somos pioneiros no mer-
cado de energia eólica em 
todo o mundo há 40 anos 
e instalar 100 GW junto a 
nossos clientes e parceiros é 
algo que nos deixa extrema-
mente orgulhosos, pois des-

taca o quão longe a Vestas e 
a energia eólica chegaram. 
É também um prazer come-
morar esse marco com um 
cliente tão importante como 
a MidAmerican Energy “, 
diz Runevad. “Alcançar esse 
marco exigiu inovação contí-
nua, forte comprometimento 
e grande execução de todos 
os funcionários da Vestas, 
e os 100 GW representam, 
portanto, parte fundamental 
no desenvolvimento das so-
luções de energia sustentável 
do futuro”, acrescenta.

Durante a jornada para 
alcançar a marca de 100 
GW, a Vestas contribuiu 
para a remoção de mais de 
cem milhões de toneladas 
de CO2 da atmosfera, for-
necendo soluções susten-
táveis  e econômicas para 
atender à demanda mundial 
de energia. Ao chegar nes-
se patamar, a Vestas atin-
giu aproximadamente 10% 
de capacidade instalada de 
energia eólica e solar ao 
redor do mundo, cujo total 
representa 1 TW.

Com base na eletricida-
de global média, 100 GW de 
energia eólica economizam 
cerca de 129 milhões de tone-
ladas de CO2 por ano, igua-

Energia eólica já contribuiu para a remoção de mais de 100  
milhões de toneladas de CO2 da atmosfera

lando as emissões de CO2 de: 
141 bilhões de libras de car-
vão queimado; 298 milhões 
de barris de petróleo; 22,54 
milhões de lares norte-ameri-
canos que usam eletricidade 
anualmente;  33 usinas a car-
vão; e sequestro de carbono 
de 152 milhões de hectares de 
floresta.

Desde a instalação inau-
gural de uma turbina V10-
30 kW na Dinamarca, em 
1979, a Vestas instalou mais 
de 66 mil turbinas em cerca 
de 80 países em seis con-
tinentes, contribuindo di-
retamente para a transição 
da energia eólica de nicho 
para o mainstream. Hoje, 

a maior turbina onshore da 
Vestas é a V150-4.2 MW 
e o marco de 100 GW foi 
possível graças a evolução 
contínua de suas soluções 
e tecnologia, contribuindo 
para que a energia eólica se 
tornasse a forma mais bara-
ta de eletricidade em mui-
tos mercados.

BOFA MERRILL LYNCH FOI CONTRATADO PARA VENDER PARTE DE ATIVOS

Oi pretende levantar entre R$ 1,5/2 bi
O grupo Oi contratou 

o Bank of America Merill 
Lynch para vender ativos 
não essenciais que incluem 
torres de telefonia celular e 
centrais de processamento 
de dados. As informações 
circularam nesta quinta-feira 
após declaração de duas fon-
tes da Reuters com conheci-
mento do assunto. A compa-
nhia em recuperação judicial 
pretende levantar entre R$ 
1,5 bilhão e R$ 2 bilhões 
com as vendas, disseram as 
fontes.  Representantes da 
Oi e do Bank of America 
não comentaram o assunto 
de imediato.

Em dezembro, a Oi co-
municou ao mercado que 
contratou a consultoria Oli-
ver Wyman para acompa-
nhar e controlar os planos 
de investimentos de R$ 7 
bilhões por ano para os 
próximos três anos. A em-
presa declarou na ocasião 
que a intenção é atingir 10 
milhões de residências com 
fibra óptica até o final de 

2021 e promover a expan-
são da 4,5 G na rede de ce-
lular

Lembrando que a Oi pe-
diu recuperação judicial há 
cerca de dois anos e meio 
para reestruturar R$ 65 bi-
lhões em dívidas. Mas, antes 
de encaminhar o maior pe-
dido de recuperação judicial 
da América Latina, a Oi le-
vantou cerca de R$ 3 bilhões 
com a venda de mais de 
3.600 torres de telefonia ce-
lular para a unidade brasilei-
ra da SBA Communications, 
em transações concluídas 
em 2013 e 2014. A dívida 
líquida da Oi no fim de se-
tembro de 2018 totalizava 
R$ 10976 bilhões, recuo de 
75,1% frente ao mesmo mês 
de 2017. 

Parceria

Em meio aos problemas 
que enfrenta, a Oi segue fa-
zendo alianças para realizar 
seus projetos de expansão 
.Em dezembro, a companhia 

firmou parceria tecnológica 
de longo prazo com a Nokia 
para viabilizar mudança da 
rede e atender demanda futu-
ra por banda larga fixa e mó-
vel no Brasil. Na ocasião, os 
executivos do grupo de te-
lecomunicações declararam 
que a parceria faz parte da 
reestruturação operacional 
prevista no plano de recupe-
ração judicial da empresa. A 
estratégia é realizar a expan-
são da rede de fibra ótica e 
aumentar a cobertura de da-
dos móvel. 

A parceria com a Nokia 
faz parte de novos contra-
tos celebrados com forne-
cedores de equipamentos 
para sustentar a transfor-
mação de toda a rede de 
banda larga fixa e móvel 
da Oi. Além de possibili-
tar a expansão da cobertura 
de fibra ótica residencial e 
banda larga móvel, o proje-
to deixa a rede da compa-
nhia preparada para a che-
gada do 5G, quando esta 
tecnologia estiver disponí-
vel no Brasil.

Suzano emite novas ações no 
processo de compra da Fíbria

A Suzano Papel e Ce-
lulose informou nesta 
quinta-feira que emitiu 
255.437.439 novas ações 
ordinárias para entregar aos 
acionistas da Fibria, como 
parte da operação de com-
pra da rival A aquisição 
por R$ 35 bilhões anuncia-
da em março de 2018.fez 
a Suzano valorizar R$ 11 
bilhões em novembro pas-
sado. A emissão das ações 
ocorreu na proporção de 
0,4613 ação ordinária da 
Suzano para cada ação or-
dinária da Fibria.

A empresa divulgou ain-
da que o valor final da par-
cela em dinheiro ajustada 
para incorporação da Fibria 
será pago em 14 de janei-
ro e será de 50,20 reais por 
ação ante valor original de 
52,50 reais.

A compra da Fíbria sig-
nificou para o mercado a 
criação da maior produtora 
de celulose de eucalipto do 

mundo. Unidas, a capacida-
de a anual de produção de 
Suzano e Fibria será de 11 
milhões de toneladas de ce-
lulose de mercado e 1,4 mi-
lhão de toneladas de papel.

O grupo terá cerca de 37 
mil empregados diretos e 
indiretos e 11 fábricas.  As 
empresas juntas apuraram 
R$10,1 bilhões em geração 
operacional de caixa e R$ 
24,5 bilhões em receita lí-
quida de janeiro a setembro 
de 2018.

Separadas, as empresas 
tinham um valor de mer-
cado de R$ 65 bilhões no 
dia 15 de março do ano 
passado. Juntas, passaram 
a valer R$ 72,6 bilhões 
no dia 26 de março. Toda 
a valorização veio da Su-
zano, que passou de R$ 
25,5 bilhões para R$ 36,7 
bilhões. Para comprar a 
Fibria, a Suzano assumiu 
um financiamento de US$ 
9,2 bilhões. 

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.

GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ Nº 04.517.241/0001-63 - NIRE 33.3.0031291-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 11.09.2018
Data, hora, local: 11.09.2018, 10hs, na sede social, Av. Pastor Martin Lu-
ther King Jr., 8.745, Colégio, Rio de Janeiro/RJ. Presenças: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: José Francivito Diniz, Secretário: Valter 
Daniel Alvares. Deliberação aprovada: alteração do endereço da fi lial, 
CNPJ/MF 04.517.241/0007-59, cadastro NIRE perante a JUCERJA nº 
33.3.0031291-9 e NIRE perante a JUCESP nº 35.90380191-3, em São Pau-
lo/SP, à Rua Gandavo, 363 - sala 4 - Vila Clementino, CEP: 04023-001. 
Passando a ter o seguinte endereço: “Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 - 
Fundos - Galpão A - Bairro do Jaguaré, CEP 05348-000, São Paulo/SP.”. 
Mantendo-se as atividades indicadas pelos CNAEs: a) Código CNAE Prin-
cipal: 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não - perigosos, b) Código CNAE 
Secundário: 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 46.87-7-01 - Co-
mércio atacadista de resíduos de papel e papelão; 46.87.7-02 - Comércio 
atacadista de resíduos e sucatas não - metálicos, exceto de papel e pape-
lão; 46.87.7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e in-
dustriais não especifi cados anteriormente, sem operador; 77.19-5-99 - Lo-
cação de outros meios de transporte não especifi cados anteriormente, sem 
condutor; 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especifi cados ante-
riormente; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, 
exceto consultoria técnica específi ca. Encerramento: Nada mais, lavrou-se 
a ata. Rio de Janeiro, 11.09.2018. Acionistas: Solví Participações S.A, por 
Celso Pedroso e José Francivito Diniz; Essencis Soluções Ambientais S.A. 
por Ciro Cambi Gouveia e Valter Daniel Alvares. JUCERJA nº 00003475177 
em 08/01/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL 
JUÍZO DA 46ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, Nº 115, SALAS 337, 339, 341 – 
CORREDOR C, CENTRO, RJ

C.E.P.: 20020-903 - TEL.: (21) 3133-2222 
E-MAIL: cap46vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA 
FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 

DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO 

DA SENTENÇA proposta por ESPÓLIO DE VILMA ALVES 
FONTES em face de FABIANO DE ALMEIDA 

inscrito no CPF nº 045.287.127-17 – PROCESSO 
Nº 0059006-47.2011.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) ANA PAULA PONTES CARDOSO – Juiz(a) de 
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação 
em Leilão Judicial na forma Presencial, com prazo de 05 (cinco) 
dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), 
que será realizado o público Leilão nas seguintes datas e local: 
Primeiro Leilão no dia 05/02/2019 às 16:30h, por valor superior 
ao da avaliação, ou, caso não ocorra a Arrematação no primeiro 
Leilão, será realizado o Segundo Leilão no dia 07/02/2019 às 
16:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor 
superior a 50% da avaliação do(s) bem(ns) objeto do Leilão, que
será realizado no Átrio do Fórum da Comarca da Capital/RJ, 
situado na Av. Erasmo Braga, 115, Hall dos Elevadores, Centro 
– Rio de Janeiro/RJ, pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA 
SILVA LACERDA, com escritório na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Grupo 606 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: www.
alexandroleiloeiro.com, Telefone: (21) 2292-2092/3559-2092, 
E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br. DO(S) BEM(NS) 
OBJETO DO LEILÃO: Conforme Laudo de Avaliação Indireta de 
Fls. 534/535: Direito e ação da casa situada à Rua dos artistas, 
374, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Oficio 
do RGI sob o nº 26564 e na Prefeitura sob o nº 0.401.316-
5 e CL nº 06580-5. TIPO DE CONSTRUÇÃO: Casa antiga, 
com estrutura de concreto, portão e muro em parte destruído, 
estando a casa em reforma, com obra no momento paralisada. 
LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO: A região encontra-se servida 
de todos os melhoramentos públicos, tais como rede de água 
e esgoto, distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação 
pública, mercados, colégio, farmácias e etc. METODOLOGIA: 
Foi aplicado o método comparativo descritivo para obtenção 
das informações. Em seguida, procedeu-se a pesquisa em sites 
da internet de compra e venda de imóveis, para obtenção das 
amostras de valores de mercado de imóveis semelhantes, na 
mesma rua ou ruas próximas ao imóvel. DA AVALIAÇÃO: Assim, 
avaliado em 04/10/2017 o bem acima descrito no valor de R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), correspondentes 
a 203.131,347854 UFIR, que atualizadas nesta data perfaz o 
valor de R$ 669.094,34 (Seiscentos e sessenta e nove mil e 
noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos). E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 
889 do NCPC. O edital na integra se encontra disponibilizado 
na rede mundial de computadores (site do Leiloeiro: www.
alexandroleiloeiro.com). Rio de Janeiro, 26 de novembro de 
2018. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu __ , titular subscrevo. (ass) 
ANA PAULA PONTES CARDOSO – Juiz(a) de Direito. 

LIMPPANO S/A
CNPJ 33.033.556/0001-33
AUDITORIA AMBIENTAL

LIMPPANO S/A, torna público que entregou à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMAC, em 10/01/2019 o Relatório de Auditoria Ambiental, 
referente à fabricação de produtos têxteis e materiais de limpeza, e informa 
que o mesmo estará à disposição, na Rodovia Presidente Dutra, 1338 - 
Pavuna, município do Rio de Janeiro, no período de 30 dias a partir da data 
de publicação, no horário de 08:00h às 18:00h, sob responsabilidade do setor 
de Segurança do Trabalho. Informa ainda, que o mesmo estará disponível 
para consulta na biblioteca da SMAC, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 
nº 455 / Sala 1271 – Cidade Nova, no horário de 9:30h às 16:30h.




