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Conselho de 
Administração 
ratifica venda  
da Embraer

Como esperado, o Conselho de 
Administração da Embraer ratifi-
cou, nesta sexta-feira, a aprovação 
prévia dos termos da venda da área 
de aviação comercial para a norte-
americana Boeing. No dia anterior, 
o presidente Jair Bolsonaro avisou 
que a negociação estava autorizada 
e que o governo não exerceria seu 
poder de veto.

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”, informa a Embraer, em nota. 
Caso as aprovações ocorram no 
tempo previsto, a expectativa é que 
a negociação seja concluída até o 
final deste ano. Página 4

Promotores  
fazem novas 
acusações a  
Carlos Ghosn

O empresário franco-brasileiro 
Carlos Ghosn, de 64 anos, voltou 
a ser indiciado pelos promotores 
de Tóquio, no Japão, desta vez sob 
acusação de violação de confiança 
agravada pela suspeita de trans-
gressão da legislação financeira. 
O ex-presidente da Nissan Motors 
está preso desde novembro do ano 
passado, por denúncia de fraude.

Os promotores alegam que 
Ghosn transferiu fundos de forma 
irregular de uma subsidiária da 
Nissan para uma empresa de negó-
cios da Arábia Saudita. Há, ainda, a 
denúncia que ele sonegou cerca de 
US$ 40 milhões por três anos.

ANP pressiona Petrobras a 
vender campos rapidamente
Estatal pede maior 
prazo para definir em 
quais áreas manterá 
exploração

Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) pressiona a Petrobras para 
informar quais dos 254 campos 
terrestres e em águas rasas sob sua 
concessão ela teria interesse em 
continuar investindo e quais ela iria 
transferir à iniciativa privada.

No ano passado, a ANP estabe-
leceu um prazo até junho de 2019. 
A estatal solicitou um período mais 
longo. A avaliação do diretor-geral 
da Agência, Décio Oddone, é de 
que a devolução dos blocos que 
não interessem à Petrobras devem 
ser vendidos pela estatal “o mais 
rapidamente possível” ou devolvi-
do à própria ANP para que possa 
passá-los para outras empresas. Pe-
trolíferas estrangeiras estão de olho 
nas oportunidades.

Oddone disse que a ANP deverá 
conceder mais prazo à Petrobras, 
sem, no entanto, adiantar uma nova 
data. “Até então os desinvesti-
mentos estavam sendo conduzidos 

atendendo aos interesses e ao tem-
po da Petrobras, mas nós decidi-
mos interferir e regular isso”, disse 
Oddone.

Os campos que não são tão atra-
tivos financeiramente para a em-
presa têm uma produção de cerca 
de 1.700 a 1.900 barris de petróleo 
por dia por poço, contra os cerca de 
17 mil barris de média/dia produzi-
dos nos 17 campos em atividade na 
área do pré-sal.

Oddone também defendeu uma 
maior descentralização na área de 
refino, sugerindo que a Petrobras 
deveria vender algumas refinarias 
e não mais deter percentuais nos 
ativos transferidos à iniciativa pri-

vada. A avaliação do diretor é de 
que isso traria “maior concorrência 
para o mercado”.

O mercado de refino está aberto 
no Brasil há mais de 20 anos, sem 
que houvesse interesse de grandes 
petrolíferas mundiais em concor-
rer com a Petrobras. A exclusivi-
dade estatal foi quebrada pela Lei 
do Petróleo, no Governo Fernando 
Henrique Cardoso. De lá para cá, 
as companhias privadas respondem 
por menos de 5% do refino. Man-
guinhos e Riograndense já existiam 
antes da mudança na legislação. 
Dax Oil e Univen são empresas 
brasileiras de pequeno porte. 
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Há mais recursos da Caixa no governo 
do que dívida do banco com o Tesouro

A posse do novo presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, veio acompanhada de 
afirmações que causaram estranhe-
za aos empregados do banco públi-
co. Uma dívida de R$ 40 bilhões 
com o Tesouro, que teria de ser sa-
nada nos próximos quatro anos, é 
uma delas.

O presidente da Federação Na-
cional das Associações de Empre-
gados (Fenae), Jair Ferreira, ex-
plica a origem desse montante. “A 
Caixa é um banco 100% do Estado, 
um banco do povo brasileiro. Nas 
crises ela foi acionada para ajudar 
a segurar a economia para que não 
tivesse impacto muito grande entre 
os trabalhadores. Para isso, preci-
sou fazer empréstimo”, diz. “Pela 
regra, precisa ter capital de reserva 
para fazer empréstimo e foi o que a 
Caixa fez.”

Assim, para o dirigente sindical, 
esse tipo de declaração serve ape-
nas para desgastar a empresa junto 
à opinião pública. “A Caixa não 
tem dívida com o Tesouro, até por-
que o Tesouro é a sociedade brasi-
leira”, afirma. “Todas as operações, 
todos os grandes projetos, grandes 
programas que ela desenvolveu, a 
sociedade já absorveu isso. Todos 
os dividendos, o lucro que ela teve 
foi repassado integralmente para o 
Estado. Se for fazer um cálculo his-
tórico, tem muito mais recurso da 
Caixa no Tesouro do que, em tese, 
a Caixa estaria devendo.”

Em entrevista ao RBA, o diri-

gente da Fenae ressalta que toda a 
administração de programas sociais 
do Governo Federal intermediados 
pela Caixa foi estruturada com re-
cursos e tecnologia da própria ins-
tituição. Destaca ainda que as em-
presas controladas pela Caixa têm 
capilaridade em todo o país. “Se 
for criar uma estrutura para desen-
volver nacionalmente um progra-
ma como Minha Casa Minha Vida, 
sairia caro à União. Então, faz um 
convênio com a Caixa, que recebe 
para executar porque tem estrutura 
e empregados para pagar”, explica 
Ferreira.

Diante das declarações do novo 
presidente do banco, Ferreira relata 
que a preocupação dos empregados 
da Caixa é grande, tanto com seus 
empregos quanto com a função so-
cial da empresa pública. “Se for 
trabalhar os bancos públicos com 
a lógica do banco privado, teremos 
só rentistas. Não acho errado ganhar 
dinheiro, claro. Mas temos tanta de-
sigualdade. Os bancos têm de cum-
prir um papel mais focado no desen-
volvimento das políticas, na imple-
mentação desses grandes projetos, 
no atendimento a população, do que 
simplesmente focar no rentismo.”

Reprodução/YouTube

Brasil recupera espaço perdido para China na AL
A indústria brasileira perdeu espa-

ço não só com a invasão de impor-
tados chineses em nosso mercado 
interno, mas também com o cresci-
mento das exportações chinesas para 
as três principais regiões de destino 
dos embarques brasileiros de bens 
manufaturados: Mercosul (Argenti-
na, Uruguai, Paraguai), Aladi (Bolí-
via, Chile, Colômbia, Equador, Peru, 
Venezuela) e Nafta (Estados Unidos, 
Canadá e México).

O Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (Iedi), 
porém, mostra uma ligeira melho-
ra no quadro, a favor do Brasil, em 
2017 (últimos dados disponíveis). 
Houve ampliação em mercados de 
produtos mais dinâmicos e menor 
ameaça chinesa.

“Isso certamente está associado 
ao encolhimento de nosso mercado 
interno, à permanência da taxa de 
câmbio em um patamar mais fa-
vorável à exportação, bem como à 
vigência parcial do Reintegra, que 

consiste em um instrumento de de-
volução ao exportador de impostos 
pagos e não ressarcidos no momen-
to da exportação. O maior dina-
mismo da economia e do comércio 
mundial também foram fatores es-
senciais”, analisa o Iedi.

O dinamismo das exportações 
brasileiras (alta de 13,7%) para Mer-
cosul, Aladi e Nafta foi maior que as 
da China (4,5%) entre 2015 e 2017, 
invertendo o quadro anterior entre 
2012 e 2015 (queda de 17% e alta 

de 14%, respectivamente).
Produtos mais dinâmicos, classi-

ficados pelo Iedi como Oportunida-
de Aproveitada, avançaram de 25% 
em 2012 para 40% das exportações 
brasileiras em 2017 (53% no caso 
da China). A grande maioria des-
tes produtos, pertencentes a setores 
como automobilístico, metalurgia 
básica, outros equipamentos de 
transporte, máquinas e equipamen-
tos e não enfrenta ameaça das ex-
portações chinesas.

Ferreira: ‘Se for trabalhar com a lógica do banco privado, teremos só rentistas’

Linhas de celular 
tem maior  
queda do ano  
em novembro

O número de linhas de celular 
caiu no Brasil em novembro, fi-
cando em 231,8 milhões. Naque-
le mês foram desligados 1,5 mi-
lhão de linhas, e o total foi 0,65% 
menor do que o do mês anterior. 
Os dados foram divulgados pela 
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) e trazem o balan-
ço consolidado mais atualizado 
do serviço móvel pessoal, nome 
técnico dado à telefonia celular.

Foi a maior queda do ano. 
Nos últimos meses, o encerra-
mento de linhas havia totalizado 
900 mil em outubro; 100 mil em 
setembro; 400 mil em agosto e 
300 mil em julho. Nos 12 meses 
anteriores a novembro, a perda 
acumulada foi de 3%. A soma de 
linhas desligadas chegou a 7,2 
milhões.

Segundo o gerente de Univer-
salização da Anatel, Eduardo Ja-
comassi, essa redução, que já vem 
de cerca de três anos, ocorreu 
devido a uma mudança de regula-
mentação do órgão, que reduziu o 
custo das ligações entre operado-
ras diferentes.

“Durante algum tempo era mui-
to caro ligar para outra operadora. 
Então as pessoas tinham vários 
chips. Conforme a regulamenta-
ção mudou, pessoas que tinham 
mais de um acesso começaram a 
desligar e isso se refletiu na quan-
tidade total”, explicou Jacomassi 
à Agência Brasil.
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Uma vez, na Dutra, eu ia de Resen-
de pro Rio, de carona e à noite. Parou 
um carro, corri como se deve quando 
pára um carro, carregando a mochila. 
A porta abriu, o cara acendeu a luz, vi 
um cara simpático, “bem vestido”.

Vai pra onde? Pro Rio. É pra lá que 
eu vou. Então dá licença. E sentei no 
banco do carona, mochila entre as 
pernas. Reparei que tinha um cabide 
na janela atrás do motorista, coberto 
com um plástico, imaginei um paletó. 
E era mesmo.

Como sempre, me disponho a con-
versar nas caronas, quem dá carona tá 
a fim de papo e esse era meu dever, 
que eu cumpria com prazer. Muitas 
histórias ouvi, contei e vivi em tantos 
anos. Falamos sobre a sociedade, as 
injustiças sociais, as mentiras midi-
áticas, fui vendo que o cara era bem 
esclarecido.

Mas o linguajar o denunciava. Aca-
bei perguntando se ele era da área ju-
rídica. Ele, me pareceu que um pouco 
constrangido, revelou que era juiz. Eu 
era um hippie, na visão dele, a quem 
ele tava dando uma carona. Eu olhei 
bem pra ele, tínhamos falado da bruta-
lidade policial – com alguns exemplos 
práticos que eu contei, acontecidos na 
minha vida – da distância que o siste-

ma jurídico tinha de qualquer ideia de 
justiça, envolvido em interesses eco-
nômicos, em manipulações de leis, 
“malabarismos jurídicos”, e da reali-
dade que vive a base da sociedade.

Estava numa situação bem humana, 
não reconhecia nele nenhuma supe-
rioridade sobre mim, era uma pessoa 
que tava me dando uma carona, eu era 
quem era, ele era o que ele era, não 
me importava o que fosse. Nem pas-
sou pela minha cabeça me conter pra 
falar. Eu olhava de igual pra igual, de 
pessoa pra pessoa.

Juiz? Tu é juiz? Ele confirmou com 
a cabeça. Tu não sente uma vergonha 
social, não? Ele sorriu. Entendeu o 
que eu dizia. Sinto, sim. Conhece a 
associação juízes pela democracia?, 
ele perguntou. Não, nunca nem ouvi 
falar. Ele me deu um cartão, se infor-
me, tem exceções no meio jurídico 
também.

Depois vi, uma associação descon-
siderada no meio jurídico predomi-
nante, ironizada, tolerada como fora 
da realidade, marginalizados de elite, 
com direitos e privilégios sociais, o 
que aumenta, a meu ver, a responsa-
bilidade social.

A aversão da mentalidade domi-
nante sinaliza o que tem de bom na 
sociedade, a difamação e o precon-
ceito muitas vezes caem em cima do 
que há de humanista, de sensível à re-
alidade e conscientizador, espalhador 
de luzes sobre as trevas de ignorância 
lançadas nos olhos da sociedade como 
um todo. Foi um de tantos encontros, 
nunca mais vi o cara.

q  Eduardo Marinho
Artista de rua e escritor nas 
horas vagas, mantém o site  

https://observareabsorver.info
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A aversão da 
mentalidade 
dominante sinaliza 
o que tem de bom na 
sociedade

A carona do juiz O novo tempo dos monstros

A posse responsável de armas

Gramsci define o ciclo de tra-
gédias que nascia com a primei-
ra grande guerra como o “tempo 
dos monstros”: o velho mundo 
agonizava, mas o novo ainda lu-
tava para nascer. Esse transe do-
lorido parece estar de volta, mas 
quem se mostra ferido de morte 
é o novo, com o retorno impe-
rial do passado, numa tentativa 
de reter o amanhã. O velho não 
saiu do Oriente Médio; renasce 
na Europa e se instala nos EUA, 
de onde promete irradiar-se, pela 
força do imperialismo.

Anuncia-se uma nova Santa 
Aliança com a pretensão de re-
ordenar o mundo, sob um novo 
projeto conservador, substituídos 
os impérios russo e austríaco de 
então e o reino da Prússia, pe-
los EUA de Donald Trump, seus 
aliados europeus e Israel e a Ará-
bia Saudita.

A esse grupo, o Brasil de 
Bolsonaro pede ingresso. Dele, 
adesista, já se oferece como seu 
“capitão do mato” no Atlântico 
Sul, cuidando, como preposto, da 
América do Sul e da África Oci-
dental.

O novo “tempo dos monstros” 
lembra a articulação reacionária 
dos anos 30 do século passado, 
quando foram gestados o nazi-
fascismo e o stalinismo, o Eixo e 
a II Guerra Mundial que se des-
dobraria, até quase nossos dias. A 
Guerra Fria, renascente, pretende 
exprimir a falsa oposição Oci-
dente versus Oriente transforma-
da pelo trumpismo na díade EUA 
versus China e Rússia.

Guardadas as diferenças e 
consideradas as semelhanças (e 
como não havê-las?), vivemos, 
hoje, outros tempos, embora não 
necessariamente novos, porque 
a História não se repete. Em vez 
de farsa, nos aproximamos mais 
e mais de uma tragédia: a volta 
a caminhos já percorridos, dos 
quais não guardamos boas lem-
branças.

Trata-se de recuo, que, em ter-
mos mundiais, revive o período 
entre as duas guerras mundiais, 
e, olhando para nossa realida-
de, representa um retorno ao re-
gime militar. A distinção entre 
o mandarinato corporativo de 
1964–1985 e o governo recém-
empossado não anula o caráter 
ideológico comum, nem minimi-
za o retorno da preeminência da 
caserna.

Nossos acadêmicos, de volta a 
Bizâncio, discutem se o novo re-
gime – o Governo Bolsonaro será 
um novo regime – é um projeto 
fascista, neofascista ou pós-fas-
cista, pois não se confunde com 
as experiências clássicas da Itá-
lia, da Alemanha e do Japão dos 
anos 30/40 do século passado, as 
quais, distintas entre si, relem-
bre-se, também se distinguiram 
de suas congêneres portuguesa e 
espanhola.

Em comum, como o Estado 
Novo varguista e o regime mili-
tar instalado em 1964, cultivaram 
a repressão e o anticomunismo 
que, aqui e agora, o bolsonarismo 
tenta recuperar, nada obstante a 
ausência de matéria-prima. Por-
que todo regime autoritário – seja 
ele os EUA de Donald Trump, o 
hitlerismo, a ditadura brasileira 
ou o grotesco, embora perverso, 
regime dos militares argentinos – 
necessita de um inimigo. Quando 
este não existe, cria-se.

Diz-se que o bolsonarismo dis-
tingue-se de suas raízes históri-
cas por não possuir um corpo pa-
ramilitar. Ora, ele dispõe em sua 
retaguarda da maioria das Forças 
Armadas e de todas as corpora-
ções civis e militares (polícias, 
ministério público etc.) encarre-
gadas da repressão.

Esquece-se a média dos analis-
tas – pensando o processo social 
a partir de leis e padrões e mode-
los – que a História não se desen-
volve em monótona rota linear; 
ela conhece círculos e ciclos, mo-
ve-se como as marés e nenhuma 
onda do mar é a exata reprodução 
de sua antecessora, embora dela 
haja nascido.

Os atuais governos da Fran-
ça, da Hungria, da Polônia e da 
Turquia, para citar apenas esses, 
como o atual Governo dos EUA, 
embora guardem profundas dis-
tinções entre em si, são todos de 
direita e mesmo de extrema-di-
reita; recebem apoio de saudosis-
tas do nazismo e constituem um 
conjunto político-estratégico em 
ação no plano internacional.

Suas diferenças não anulam 
orientações doutrinárias expres-
sas na intolerância política, no 
nacionalismo, na xenofobia, na 
aversão ao multilateralismo, no 
anticientificismo, na negação do 
Estado laico e na instrumentali-
zação do medo e da insegurança 
como ferramentas de mando.

O regime imposto em 1964 e 
o bolsonarismo estão separados 
por 55 anos de processo social e 
história. Afora o mais, um resul-
tou de golpe de Estado perpetra-
do por uma aliança civil-militar, 
e outro de eleições até aqui con-
sideradas formalmente legítimas. 
As diferenças óbvias e conse-
quentes, todavia, não nos impe-
dem de agrupá-los no largo cam-
po da direita, o gênero do qual 
são espécies a extrema-direita, 
o fascismo, o nazismo, o salaza-
rismo, o franquismo e uma lista 
sem fim que não termina nem no 
Chile de Pinochet. Essa classifi-
cação, aliás, é reivindicada pelos 
seus áulicos, de ontem e de hoje.

O fato objetivo é que o dis-
curso do bolsonarismo, desde a 
medíocre vida parlamentar do 
capitão, um barbarismo repeti-
do na campanha eleitoral e nos 
discursos de posse, acena com 
a intolerância, anúncio da divi-
são do país em dois segmentos 
antípodas e incompatíveis, uma 
intolerância (nela embutida a 
política do medo) que é artificial 
no embate político e que jamais 
se supôs compatível com a fes-
tejada índole cordial e pacífica, 
relaxada, de nosso povo. Essa in-
tolerância, sabidamente essencial 
na disputa pelo poder, revela-se 
indispensável para sua conserva-
ção. Daí o palanque no governo.

O capitão (saído da caserna pe-
las portas dos fundos) não deseja 
ser “o presidente de todos os bra-

sileiros”, como se anunciavam os 
governantes, mesmo os generais 
da ditadura militar, mas de uma 
parte deles, e promete governar 
contra os outros, mantendo em 
oposição os dois gomos da laran-
ja ideológica.

Ao estabelecer a divisão do 
país entre esquerda e direita, 
aquela como o inimigo a ser aba-
tido, Bolsonaro sugere serem de 
esquerda todos os que a ele se 
opõem, e esses, se não renunciam 
aos seus projetos, ou buscam o 
exílio, devem ter a cadeia como 
expectativa de presente imediato.

Na construção do inimigo, cuja 
ameaça galvaniza apoios, o capi-
tão elege o que identifica como 
a esquerda brasileira, nesse con-
ceito reunindo tudo o que detes-
ta: a esquerda propriamente dita, 
os socialistas, os comunistas, os 
trabalhistas de um modo geral, 
os ambientalistas, os liberais e os 
democratas de todo gênero.

E, principalmente, o lulismo, 
cuja destruição é o mote de re-
sistência da direita brasileira. A 
esquerda real – que não é a opo-
sição toda – assume, assim, por 
imperativo das necessidades táti-
cas da estratégia da extrema-di-
reita, um protagonismo superior 
às suas forças.

Mas qual é seu próprio proje-
to, considerados seus valores e 
as circunstâncias de hoje? Evi-
dentemente que a Frente Ampla 
(e somente será ampla se estiver 
aberta à participação de todos 
aqueles que lutam hoje e preten-
dem continuar lutando contra o 
regime em instalação) é a primei-
ra alternativa tática.

Trata-se, como ponto de par-
tida, de resistir ao inimigo para 
derrotá-lo na primeira oportuni-
dade, e ao final, tomar as réde-
as do governo para realizar seu 
projeto de sociedade. Mas qual é 
esse projeto? Hoje não está claro, 
nem do ponto de vista tático, nem 
do ponto de vista estratégico. E 
está ainda menos claro quem 
exercerá sua liderança.

Independentemente de qual-
quer classificação acadêmica, 
arquiteta-se aos nossos olhos um 
projeto político hegemônico com 
vocação duradoura, no qual as 
forças armadas brasileiras, como 
coletivo, desempenham o duplo 
papel de sujeito e retaguarda.

Esse projeto – que interessa 
à geopolítica ditada pela grande 
potência– aspira a algo para além 
do partido único, desprezados 
para qualquer fim considerações 
republicanas ou cuidados com as 
instituições. Os meios serão dita-
dos pelas exigências do poder.

Seu catecismo compreende 
nosso isolamento internacional, 
uma politica anti-imigratória, o 
desrespeito aos direitos identitá-
rios conquistados ao longo de de-
zenas de anos de lutas, a repres-
são aos movimentos populares e 
sindicais de uma forma geral, e 
o MST e as centrais sindicais de 
esquerda de modo particular, ou 
seja, mais restrições aos direitos 
dos trabalhadores, mais recessão, 
mais insegurança e desemprego. 
Mais medo, enfim. Este é o ca-
ráter do nosso “tempo de mons-
tros”.

q  Roberto Amaral
Escritor, ex-ministro de Ciência e 

Tecnologia (2003–2004).
www.ramaral.org

O governo deve baixar, a qualquer 
instante, o decreto que flexibiliza a 
posse de armas. Sem qualquer troca-
dilho, o tema é explosivo. O recolhi-
mento das armas no Brasil deu-se por 
razão mais ideológica do que prática.

No referendo sobre o tema, a per-
gunta foi: “O comércio de armas de 
fogo e munição deve ser proibido 
no Brasil?” 63,94% da população 
responderam “não”, e 36,06, “sim”. 
Mas o governo decidiu aplicar o de-
sejo da minoria, que era o mesmo de 
seus teóricos. E o fez com toda in-
competência. Impediu que o cidadão 
tenha sua arma para autodefesa, mas 
não foi capaz de desarmar os crimi-
nosos.

O resultado é o que a sociedade 
vive esses anos todos. O assaltante 
age livremente porque sabe que sua 
vítima não tem com que se defender. 
A política adotada é tão perversa que 
levou autoridades e instituições ofi-
ciais  a aconselharem não reagir e en-
tregar todos os pertences ao assaltante 
como forma de possível preservação 
da vida.

Os mesmos demagogos que pro-
moveram o desarmamento da popula-
ção também passaram a perseguir os 
policiais, criminalizando-os por, mes-
mo no estrito cumprimento do dever 
legal, utilizar a arma que o Estado lhe 
fornece como ferramenta de trabalho. 
Pior não poderia ficar. A hipocrisia 
presidiu as ações num Estado que pri-
vilegiou o crime.

Bolsonaro a nível federal, João Do-
ria em São Paulo, Wilson Witzel no 
Rio e outros governadores elegeram-
se com a proposta de endurecer na se-

gurança púbica. A posse responsável 
de armas pelos cidadãos é uma das 
alternativas.

No atual estágio, o ideal é que, em 
vez de proibir, se criem normas e obri-
gações para quem pretenda possuir 
arma em sua residência e imóveis e, 
até, portá-las. Da mesma forma que 
ocorre com o automóvel, é indispensá-
vel que o usuário tenha recursos para 
a aquisição, treinamento e licencia-
mento de manuseio e seja consciente 
das consequências da má utilização. É 
preciso voltar o tempo em que o cri-
minoso tinha temor de abordar a pre-
tensa vítima diante da possibilidade 
dela estar armada.

Combater o crime é responsabili-
dade dos governos através de polí-
ticas públicas e da polícia, quando 
chamada a agir preventivamente ou 
para mitigar os efeitos da ocorrência 
já consolidada. Como o Estado não 
é onipresente e nem há (ou poderia 
haver) policiais em número sufi-
ciente para estarem em toda parte, o 
mais sensato é que o cidadão que o 
desejar e comprovar condições pos-
sa ter sua arma para defesa própria 
e do seu patrimônio, capaz de inibir 
a ação dos criminosos e, até, neu-
tralizá-los até a chegada da polícia. 
Privá-lo desse direito é ação lesiva 
aos verdadeiros direitos humanos, 
infelizmente praticada neste país 
por mais de uma década.

q  Dirceu Cardoso Gonçalves
Tenente PM, é dirigente da Associação 

de Assistência Social dos Policiais 
Militares de São Paulo (Aspomil).

aspomilpm@terra.com.br

Bolsonaro 
não deseja ser 
‘presidente de todos 
os brasileiros’, mas 
de parte deles
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‘Ham and eggs’: a parceria 
entre o porco e a galinha

Para aqueles que acreditam que a Embraer não será 
desconstruída e depois fechada, Lynce Naveira, geólogo 
e patriota, dá alguns exemplos didáticos e emblemáticos 
que aconteceram aqui no Brasil:

– No fim da década de 1960, a Volkswagen alemã com-
prou a fabricante de automóveis DKV-Vemag e a fechou.

– Ainda a década de 60, a mesma montadora da Ale-
manha comprou a também fabricante de automóveis Gor-
dini e a fechou.

– Na mesma na década, a aveia Quaker, norte-amer-
icana, comprou as congêneres brasileiras e concorrentes 
Aveia Purita e Aveia Genser e as fechou.

– Na década de 70, a Alfa Romeo italiana comprou a 
FNM (Fábrica Nacional de Motores), criada por Getúlio 
Vargas em 1940, que ficava em Duque de Caxias (RJ) e 
fabricava o caminhão de carga Fenemê, que chegava a tra-
cionar com uma carreta acoplada, 22 toneladas de carga, 
que circula até hoje e fabricava o melhor carro de passeio 
feito no Brasil, o JK. Pois bem, a Alfa Romeo italiana tam-
bém a fechou.

– A Companhia Nacional de Álcalis, fabricante de sal, 
barrilha, criada em 1943, no governo de Getúlio Vargas, 
passou pelo mesmo processo. Em 1992, no Governo Col-
lor, foi privatizada e, depois, fechada. Hoje, nós importa-
mos barrilha dos EUA.

– Voltando um pouco no tempo: em 1917, a Machine 
Coton Corporation, inglesa, comprou a próspera indústria 
brasileira de linhas Usina da Pedra, do empresário e em-
preendedor Delmiro Gouveia, que ficava às margem do 
Rio São Francisco, e a fechou.

Podem ainda ser citadas empresas como Metal Leve e 
Cofap (adquiridas pela alemã Mahle) e outras importantes 
fornecedoras de peças automotivas, hoje meras reproduto-
ras do que é desenvolvido nas matrizes.

Há um agravante: a Embraer atua no campo de defesa e 
é a terceira maior fabricantes de aviões do mundo.

Sinal trocado
A Frente Internacionalista dos Sem Tetos (Fist) denun-

cia que a Rede Globo utilizou imagens de militantes como 
se fossem contra Nicolás Maduro, presidente da Venezue-
la, quando, na verdade, os manifestantes estavam na porta 
do Consulado venezuelano para apoiar o governo do país 
bolivariano.

Incentivo
O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em 

Tubarão (SC), conseguiu doações acima do previsto para 
expansão do diagnóstico por imagens. O Hospital São 
José (HSJ), em Teresópolis (RJ), ambos administrados 
pela Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), 
arrecadou R$ 3,32 milhões, 92% do que buscava para a 
compra de equipamentos de última geração para diag-
nóstico, tratamento e aumento na eficácia terapêutica das 
doenças oncológicas.

Os projetos integram o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (Pronon), iniciativa do Ministério da 
Saúde, que assegura benefícios às empresas e pessoas físi-
cas que aplicaram parte do Imposto de Renda. Cada doa-
dor pode deduzir até 1% do IR, e o ressarcimento ocorrerá 
este ano, na forma de restituição ou abatimento do valor 
a pagar.

Saem os companheiros, entram os ‘cumpadis’
O Governo Bolsonaro, através de demissões e de-

molições de regras, vai abrindo espaço para lotear o Ex-
ecutivo entre seus associados, misturando ideologia e o 
bom e velho fisiologismo. Nenhuma surpresa, haja vista 
a relação da Família Bolsonaro com os assessores de seus 
gabinetes.

Laranjal
O presidente Jair Bolsonaro teve sua maior votação no 

exterior na Flórida, capital da produção de laranjas nos 
Estados Unidos...

Rápidas
A Rede D’Or São Luiz está com inscrições abertas até 27 

de janeiro para o seu 1º Programa de Trainee. São 15 vagas 
para São Paulo e Rio de Janeiro, em áreas que vão além da 
Medicina e Enfermagem: Administração, Economia, Engen-
haria e Farmácia. Inscrições pelo site https://rededor.across.
jobs/ *** A startup espanhola Mr Jeff adquiriu a rede de la-
vanderias brasileira Lava & Leva, que conta com mais de 
350 pontos de venda *** A diretoria do Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis do Estado do Rio de Janeiro 
(Sescon-RJ) para o biênio 2019–2020 tem Renato Mansur na 
presidência e Ilan Renz na vice *** O fim de semana na Pra-
ça Mauá, Centro do Rio de Janeiro, terá mais uma edição da 
Feira do Amanhã *** A temporada 2019 do Baile do Caxias 
Shopping começa nesta segunda, ao som de MPB. O evento 
se repetirá ao longo do ano, em toda a segunda segunda-feira 
do mês *** Neste sábado, o Shopping Grande Rio promove 
show gratuito do palhaço Topetão, a partir das 18h *** O 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é o convidado 
da reunião Política Olho no Olho, do Secovi-SP, nesta segun-
da-feira, a partir do meio-dia.

PRIMEIRA PRIVATIZAÇÃO DE BOLSONARO

CCR: R$ 7,8 bi em 473 km de rodovia
O primeiro contrato de 

concessão à iniciativa priva-
da do governo do presidente 
Jair Bolsonaro foi assinado 
nesta sexta-feira com o gru-
po CCR. O contrato previsto 
no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) do 
governo federal se refere à 
Rodovia de Integração Sul 
(RIS), com 473,4 km.   O 
trecho concedido foi leilo-
ado em novembro do ano 
passado e compreende a BR-
101, a 290, a 386 e a 448, no 
Rio Grande do Sul.

A CCR investirá R$ 7,8 
bilhões no período de 30 
anos. Os custos operacio-
nais de operação, conser-
vação e monitoramento 
estão estimados em R$ 5,6 
bilhões. A rodovia concedi-
da será duplicada integral-
mente, enquanto 78,8 qui-
lômetros ganharão faixas 
adicionais, para aumentar a 
capacidade.

De acordo com o contra-

to firmado, o grupo CCR 
deverá realizar a duplica-
ção de 225,2 km até o 18º 
ano de concessão. O valor 
da Tarifa Básica de Pedá-
gio ficou em R$ 4,30545, 
um deságio de 40,53% em 
relação ao da tarifa-teto, R$ 
7,24. O ministro-chefe da 
Secretaria de Governo, ge-
neral Carlos Alberto Santos 
Cruz, e o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduar-
do Leite, participaram da 
solenidade de assinatura.

O trecho concedido 
passa por 32 municípios 
gaúchos: Porto Alegre, 
Torres, Dom Pedro de Al-
cântara, Três Cachoeiras, 
Três Forquilhas, Terra de 
Areia, Maquiné, Osório, 
Santo Antônio da Patrulha, 
Glorinha, Gravataí, Cacho-
eirinha, Canoas, Nova Santa 
Rita, Montenegro, Triunfo, 
Tabaí, Taquari, Fazenda Vila 
Nova, Bom Retiro do Sul, 
Estrela, Lajeado, Marques 

de Souza, Pouso Novo, São 
José do Herval, Fontoura 
Xavier, Soledade, Morma-
ço, Tio Hugo, Victor Graeff, 
Santo Antônio do Planalto e 
Carazinho.

No leilão, a CCR disputou 
com outras quatro concor-
rentes os 473,4 quilômetros 
do lote rodoviário gaúcho, 
composto por parte da BR-
101 e mais três rodovias 
federais (BR-290/BR-386/
BR-448), passando pelas ci-
dades de Osório, Passo Fun-
do, Canoas e Porto Alegre. O 
principal atrativo da RIS é a 
chamada Freeway, entre os 
municípios de Porto Alegre 
e Osório.

Imagem

No segundo semestre de 
2018, a CCR passou por 
um desgaste de imagem. A 
agência Moody’s classificou 
a nota ‘Ba2’ em escala glo-
bal da CCR e demais ratings 

da empresa de concessões 
de infraestrutura sob revi-
são para corte. A decisão foi 
motivada pela percepção de 
aumento do risco para a qua-
lidade de crédito e operação 
da CCR após os mandados 
de busca emitidos para a em-
presa e uma de suas subsidi-
árias como parte de investi-
gações sobre alegações de 
corrupção, que também re-
sultou na prisão temporária 
de um funcionário sênior e 
um ex executivo da empresa.

“A Moody’s considera 
que esses eventos podem 
afetar negativamente a 
execução da estratégia de 
crescimento da empresa 
no curto prazo. As inves-
tigações também podem 
afetar a reputação da em-
presa e resultar em maio-
res riscos de refinancia-
mento e/ou multas, cuja 
magnitude é incerta neste 
momento”, afirmou na 
ocasião a agência.

PETROBRAS VIOLA PLANO DE CARGOS PARA ATENDER PEDIDO DE PRESIDENTE

‘Amigo particular’ é promovido para ganhar mais
Após promover o filho 

do vice-presidente Hamilton 
Mourão no Banco do Bra-
sil, Jair Bolsonaro provocou 
mais uma onda de indigna-
ção ao interferir a favor da 
indicação de um “amigo par-
ticular” para ocupar a Gerên-
cia Executiva de Inteligência 
e Segurança Corporativa da 
Petrobras.

Segundo matéria publi-
cada no site da Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), 
para atender ao pedido do 
presidente, a direção da em-
presa violou o próprio Plano 
de Cargos e Remuneração 
(PCR) e nomeou um profis-
sional pleno para um cargo 
sênior, triplicando o seu sa-
lário.

Carlo Victor Guerra Na-

gem, o “amigo particular” de 
Bolsonaro, é capitão-tenente 
da reserva da Marinha e fun-
cionário da Petrobras há 11 
anos, período em que tam-
bém disputou cargos legis-
lativos pelo PSC, com apoio 
do presidente eleito. Nesta 
sexta-feira, em sua conta ofi-
cial do twitter, Bolsonaro de-
fendeu a indicação, alegando 
que o amigo tem um currícu-
lo com várias atribuições ex-
ternas que o qualificam para 
o cargo.

No entanto, títulos aca-
dêmicos não justificam ace-
leração na carreira ou, até 
mesmo, aumento da remu-
neração, segundo esclareceu 
a própria Petrobras, durante 
a campanha para implemen-
tação do PCR. No documen-

to “Perguntas e Respostas 
sobre o PCR”, a empresa 
informa que “a proposta do 
PCR é avaliar as pessoas por 
suas entregas e não por suas 
titulações”.

Profissional de nível Ple-
no da carreira Administrati-
va, Carlos Victor, também 
segundo as atribuições de 
carreira do PCR, teria gran-
des dificuldades de ocupar 
uma Gerência Executiva, 
cujas funções estão direta-
mente relacionadas às atri-
buições dos profissionais de 
nível Sênior.

Como profissional Pleno, 
por exemplo, o novo gerente 
de Inteligência e Seguran-
ça Corporativa da Petrobras 
não poderá “representar a 
companhia em projetos inte-

rinstitucionais, respondendo 
por assuntos técnicos e ze-
lando pela imagem institu-
cional”.

Segundo o PCR, somen-
te profissionais de nível 
Sênior possuem atribuições 
no plano de cargo para po-
der propor “novas formas 
de organizar, sistematizar 
e normatizar os trabalhos 
em que atua”. Já os profis-
sionais de nível Pleno de-
vem tomar decisões “com 
autonomia em situações 
não previstas, mas não iné-
ditas”. Portanto, seguindo 
as normas do PCR, Carlos 
Victor ocuparia uma Ge-
rência Executiva da Pe-
trobrás, em um período de 
transição, sem poder fazer 
nada de novo.

Produção industrial cai em  
9 dos 15 locais pesquisados

Apesar do aumento de 0,1% 
de outubro para novembro de 
2018, a produção industrial 
recuou em nove dos 15 locais 
pesquisados pelo IBGE no 
período. As principais quedas 
ocorreram em Goiás (-6,2%) 
e no Amazonas (-3,5%). 
Também tiveram queda os 
estados do Rio de Janei-
ro (-2,2%), Pará (-1,3%), 
Bahia (-1,2%), Santa Cata-
rina (-0,9%), Espírito San-
to (-0,8%) e Mato Grosso 
(-0,4%). A região Nordeste, 
também pesquisada em seu 
conjunto de nove estados, 
teve uma queda de 0,8%.

Apenas seis locais ti-
veram alta: Pernambuco 
(1,4%), Paraná (1,1%), Cea-

rá (0,9%), São Paulo (0,7%), 
Minas Gerais (0,7%) e Rio 
Grande do Sul (0,4%).

Na comparação com no-
vembro de 2017, a indústria 
nacional recuou 0,9%, com-
portamento seguido por oito 
dos 15 locais pesquisados, em 
especial Goiás, que teve que-
da de 14,2%. Sete locais tive-
ram alta, sendo a maior delas 
anotada no Rio Grande do Sul 
(12,7%).No acumulado do 
ano, a indústria avançou 1,5%. 
Dos 15 locais, 12 tiveram 
alta no período, com desta-
que para o Pará (9,9%). Os 
três locais com queda na pro-
dução foram Goiás (-4,7%), 
Espírito Santo (-1,3%) e Mi-
nas Gerais (-1,2%).

Inflação de 3,75% em 2018 contra 2,95% em 2017 
A inflação oficial, medi-

da pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), fechou 2018 em 
3,75%.Mesmo ficando bem 
abaixo da taxa de 2,95% 
verificada no ano anterior, 
a inflação ficou dentro da 
meta estabelecida pelo Ban-
co Central para 2018, que 
variava de 3% a 6%, numa 
média de 4,5%.

Segundo dados divulga-
dos nesta sexta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
em dezembro, o IPCA regis-
trou inflação de 0,15%, taxa 
maior que a de novembro, 
que teve deflação de 0,21%. 
Em dezembro de 2017, o in-

dicador havia registrado in-
flação de 0,44%. O principal 
responsável pela inflação de 
3,75% em 2018 foi o aumen-
to do custo com alimentos, 
que tiveram alta de preços de 
4,04% no ano passado. Em 
2017, o grupo alimentação 
e bebidas registrou queda de 
preços de 1,87%.

O resultado foi impactado 
pela greve dos caminhonei-
ros em maio, o que provocou 
desabastecimento de itens 
alimentícios e aumento de 
preços desses produtos.

Os alimentos consumidos 
em casa ficaram 4,53% mais 
caros no ano, enquanto os 
preços dos alimentos consu-
midos fora de casa (em bares 

e restaurantes, por exemplo) 
subiram 3,17%.

Os produtos alimentícios 
que tiveram maior impacto na 
inflação de 2018 foram o toma-
te (71,76% mais caros), frutas 
(14,1%), refeição fora de casa 
(2,38%), lanche fora (4,35%), 
leite longa vida (8,43%) e pão 
francês (6,46%).

INPC

Já o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), que mede a infla-
ção para famílias com renda 
até cinco salários mínimos, 
acumulou alta de preços de 
3,43% em 2018., taxa maior 
que a de 2017 (2,07%). Ape-

sar disso, o INPC teve uma 
taxa menor que a inflação 
oficial (3,75% em 2018), 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Em dezem-
bro último, o INPC anotou 
variação de 0,14%, que se 
igualou ao percentual de de-
zembro de 2016 como a me-
nor taxa de inflação para o 
mês desde o início do Plano 
Real, em 1994.

Os produtos alimentícios 
tiveram alta de 0,45% no 
mês, mesmo resultado regis-
trado para novembro. Já os 
itens não alimentícios tive-
ram variação de 0,01%, aci-
ma da deflação de 0,55% de 
novembro.

Posse de armas  
sai esta semana 

“O presidente Jair Bolsonaro 
deve assinar, até a próxima ter-
ça-feira, o decreto que regula-
menta a posse de armas de fogo 
no Brasil”, informou o minis-
tro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni. A afirmação após a 
cerimônia de posse do novo co-
mandante do Exército, general 
Edson Leal Pujol, em Brasília, 
na qual estavam Bolsonaro e 
várias autoridades federais.

Mais Médicos:  
1.462 ausentes

O Ministério da Saúde di-
vulgou um balanço informando 
que 1.462 profissionais com 
registro no Brasil e inscritos na 
segunda chamada do Programa 
Mais Médicos não se apresenta-

ram nas localidades escolhidas. 
De acordo com a pasta, 1.087 
profissionais se apresentaram 
aos municípios no prazo defini-
do – entre 7 e 10 de janeiro. A 
próxima chamada do programa 
está prevista para ocorrer nos 
dias 23 e 24, quando brasileiros 
graduados no exterior terão a 
chance de selecionar municí-
pios de alocação pelo site do 
programa. 

Construção civil: 
inflação de 4,41%

Custos com materiais de cons-
trução ficaram 6,3% mais caros 
em 2018, passando a ser de R$ 
579,33 por metro quadrado. O Ín-
dice Nacional da Construção Ci-
vil (Sinapi), medido pelo , fechou 
2018 acima dos 3,82% de 2017. 
Com a alta, o custo nacional da 
construção por metro quadrado 
ficou em R$ 1.113,88.
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04 A 23 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 próprio e 
aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos 
pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e ren-
dimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem 
prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remu-
neração 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.

GPA cresce 12%  
no 4° trimestre

Volkswagen tem  
recorde de vendas: 10,6 
milhões de veículos

O grupo de varejo Pão 
de Açúcar (GPA) divulgou 
nesta sexta-feira que teve 
receita líquida de R$ 14 bi-
lhões no quarto trimestre, 
um crescimento de 12% 
sobre o desempenho obtido 
um ano antes, impulsiona-
do por expansão de 23% 
nas vendas da bandeira de 
atacarejo Assaí. Segundo o 
grupo, o Assaí teve receita 
líquida no período de R$ 
6,7 bilhões, encostando na 
principal divisão da com-
panhia, a de multivarejo, 
que viu as vendas subirem 
3,5%, para R$7,3 bilhões.

No terceiro trimestre, di-
vulgado em outubro, a re-
ceita líquida com as vendas 
totais do segmento alimentar 
do GPA totalizou R$ 12,258 
bilhões, alta de 12,4% ante 
igual período do ano ante-
rior, também puxada pelo 

forte desempenho da área 
de atacarejo Assaí, que teve 
naquele período aumento de 
25,2% nas vendas líquidas.

No caso do Assaí, as ven-
das líquidas no terceiro tri-
mestre somaram R$ 5,865 
bilhões, apoiadas no resulta-
do da expansão e conversão 
de lojas (foram abertas qua-
tro unidades no período, sen-
do uma por conversão de Ex-
tra Hiper), desempenho das 
‘mesmas lojas’ e campanha 
de aniversário da bandeira.

Em 2018, o Assaí em dois 
novos estados, com a inau-
guração da primeira loja na 
região metropolitana de Belo 
Horizonte (MG) e de Curiti-
ba (PR). O GPA tem repetido 
que “o portfólio multicanal, 
multiformato e multiregião 
têm contribuído para a sus-
tentabilidade do desempe-
nho da companhia 

A Volkswagen vendeu 
0,9% a mais no ano passa-
do, totalizando um número 
recorde de 10,83 milhões 
de veículos, informou nesta 
sexta-feira a montadora ale-
mã. As rivais Toyota Motor 
e Renault-Nissan-Mitsu-
bishi ainda não divulgaram 
os números de vendas de 
2018, mas a aliança fran-
co-japonesa comercializou 
10,6 milhões de veículos 
em 2017 e atingiu vendas 
de 5,54 milhões na primei-
ra metade de 2018. No mês 
passado, a Toyota divulgou 
uma projeção para vendas 
globais totais de 10,55 mi-
lhões de veículos em 2018, 
mas ainda precisa confir-
mar o número.

“Se considerarmos que 
as 10,8 milhões de unida-
des vendidas reportadas pela 
Volkswagen se confirmem, 
é muito provável que será 
o suficiente para colocar o 
Volkswagen Group na pri-
meira colocação”, disse Da-
vid Oakley, analista da LMC 
Automotive.

Se o número se confirmar, 
marcará o quinto ano conse-
cutivo em que a Volkswagen 

mantém a liderança na in-
dústria automotiva, afirmou 
Oakley, acrescentando que 
era muito cedo para dizer se 
Toyota ou Renault-Nissan-
Mitsubishi ficarão na segun-
da posição, também porque 
os números de licenciamento 
não foram divulgados para 
todos os mercados.

Os dados da Volkswagen 
incluem as vendas de veícu-
los leves e caminhões. Con-
siderando somente veículos 
de passeio, as vendas no ano 
passado chegaram a 10,1 mi-
lhões de unidades, de acordo 
com a empresa.

“Se olharmos para carros 
de passeio apenas, o cenário 
seria praticamente similar. 
A Volkswagen ainda esta-
ria na frente, mas com uma 
margem mais ampla, já que 
é relativamente menos de-
pendente de veículos comer-
ciais leves que as outras duas 
(montadoras)”, comentou 
Oakley.

Apenas cerca de 4% das 
vendas da Volkswagen foram 
de comerciais leves, ante 12 
a 15% na Renault-Nissan-
Mitsubishi e na Toyota, se-
gundo o LMC.

Fusão de Embraer 
e Boeing ‘preserva 
interesses do país’

O ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações, tenente-coronel 
Marcos Pontes, acredita que 
o acordo de fusão entre as 
empresas Embraer e a norte-
americana Boeing “preserva 
tudo o que nos interessa em 
termos de país”.

Após a cerimônia de tro-
ca do Comando do Exér-
cito, nesta sexta-feira em 
Brasília, Pontes explicou 
que as condições têm sido 
estudadas pela equipe da 
Força Aérea Brasileira. O 
que é fato é que desde que 
foi anunciada a joint ventu-
re entre as duas empresas 
o negócio tem sido alvo de 
críticas por parte de vários 
grupos da sociedade. Para 
os críticos, o país está en-
tregando de bandeja um dos 
seus melhores ativos.

O acordo em andamento 
entre as duas empresas prevê 
a criação de uma nova com-
panhia, uma joint venture, no 
termo do mercado, na qual a 
Boeing teria 80% e a Embra-
er, 20%. Caberia à Boeing a
atividade comercial, não ab-
sorvendo as atividades rela-
cionadas a aeronaves para 

segurança nacional e jatos 
executivos, que continuariam 
somente com a Embraer.

“Acredito que vai ser uma 
ótima oportunidade para o 
país, preservando tudo que 
precisamos preservar, os 
funcionários, a nossa tecno-
logia, as empresas daqui e 
melhorando as possibilida-
des e oportunidades para a 
Embraer”, disse.

Na quinta-feira, o acordo 
foi apresentado ao presiden-
te Jair Bolsonaro, que afir-
mou que o governo federal 
não vai se opor à fusão, pois 
não fere a soberania nacio-
nal e os interesses do país. 
O governo brasileiro detém 
a chamada “ação de ouro” 
(ou “golden share”, como é 
conhecida), que dá poder de 
veto a esse tipo de negocia-
ção.

Pontes afirmou ainda que 
sua viagem a Israel deve 
ocorrer até o final deste mês. 
De acordo com o ministro, 
além de dessalinização, a 
equipe brasileira vai tratar 
de outras pautas na área de 
espaço e inovações. “Vai ser 
uma viagem bem aproveita-
da”, disse.
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Santander Telefônica

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As ações do Santander encerraram cotadas a R$ 47,08 
com queda de 0,86%. Dois indicadores apontando alta.

As ações da Telefônica terminaram cotadas a R$ 48,10 
com desvalorização de 0,72%. Dois indicadores apontam 
alta.

As ações da Light terminaram cotadas a R$ 18,76 com 
alta de 2,85%. Três indicadores sinalizaram alta.

As ações da Magazine Luiza fecharam cotadas em R$ 
177,65 com queda de 1,77%. Os três indicadores aponta-
ram baixa.

As ações da Embraer terminaram cotadas em R$ 21,74, 
com alta de 3,57%. Os três indicadores fecharam em alta.

As ações da Cyrela fecharam cotadas em R$ 16,54, com 
alta de 2,73%. Os três indicadores sinalizaram alta.

E quem duvidou?
A inflação oficial no Brasil, medida pelo IPCA, fechou 

o ano abaixo do centro da meta (4,5%) em 3,75%. Em 
dezembro, o índice ficou em 0,15%, o menor patamar 
desde 1994, quando foi implantado o Plano Real. Para 
2019, segundo o relatório Focus, os economistas projetam 
um IPCA em 4,01%, também abaixo do centro da meta de 
4,25%.

No entanto, as comemorações de que o Brasil está com 
inflação menor que o centro da meta são, no mínimo, 
questionáveis. Será que o Banco Central não poderia ter 
sido mais flexível com os juros, de forma a impulsionar 
o PIB que demonstrará um pífio crescimento em 2018? 
Quais os fatores que levaram a inflação brasileira a atingir 
um nível tão baixo? Quais os custos econômicos e sociais 
implicados nisso? Quais são os riscos futuros?

Ora, a questão da definição da meta de taxa de juros 
(Selic) não impacta somente a inflação. É preciso lembrar 
que o país precisa olhar também para o fluxo de capital 
estrangeiro e para a conjuntura econômica externa, mar-
cada pelo aumento da taxa de juros norte-americana. Após 
quatro aumentos consecutivos, os juros dos EUA se en-
contram na faixa de 2,25% a 2,5% e são referência para 
economia mundial, pois o investimento no país é tido 
como livre de risco. Até então, havia a perspectiva de no-
vos aumentos, porém, as notícias mais recentes é de que o 
ciclo de alta se encontra perto do fim.

Se o Brasil não oferecer uma taxa básica acima da 
norte-americana, os estrangeiros deixam de investir na 
renda fixa do país, prejudicando a rolagem dos títulos. Até 
porque a volatilidade do câmbio influencia também a to-
mada de decisão, pois aumenta a possibilidade de perda.

Para exemplificar: em uma conta de padeiro simples, 
sem levar em consideração os juros reais (descontada a 
inflação) e utilizando os 6,5% ao ano (patamar atual da 
Selic). Um estrangeiro que colocou US$ 1 mil no Brasil, 
obteve R$ 3.269,70 (conversão pelo dólar comercial taxa 
de 2 de janeiro). Colocando a taxa de juros Selic para um 
ano, ele obtém R$ 3.482,23. Ao sair da operação e con-
verter o valor para dólar, ele fica com US$ 898,69, cotação 
do final de 2018. Mesmo que a conta tenha um monte de 
simplificações, percebe-se que, pelo risco cambial, emer-
gentes precisam se adequar para manter os rendimentos 
atrativos, um dos fatores que fez o BC brasileiro colocar 
o pé no freio.

Outra questão relacionada é que o regime de metas de-
manda um elevado grau de coordenação entre as autori-
dades monetária e fiscal no momento e magnitude de mu-
danças em preços controlados, ou, então, a exclusão de 
preços controlados do índice balizador das metas. Dentre 
as maiores altas que impactaram a inflação estão a energia 
e a gasolina. Além do mais, o sistema metas não coíbe 
uma política fiscal irresponsável e tampouco assegura re-
formas fiscais e financeiras.

Sobre a segunda pergunta, a resposta é bem mais sim-
ples. Como ter inflação com desemprego, consumo baixo e 
alta capacidade ociosa das empresas. Estes fatores relacio-
nados ao baixo crescimento da economia por si só garanti-
ram o controle inflacionário. Neste sentido, não precisava 
nem se preocupar com a Selic muito baixa. As próprias 
condições econômicas ruins garantem preços baixos, mas 
há questão social implicada. Desemprego alto paga a in-
flação baixa, já dizia a velha curva de Philips.

Para este ano, a inflação fica controlada. Até porque o 
novo governo – sem entrar no mérito dos absurdos – as-
cende com uma agenda reformista liberal. Ao liberalizar 
a economia, há um ganho de curto prazo. Eliminam-se 
grandes custos do governo. Com a Reforma da Previdên-
cia, privatizações, queda dos investimentos estatais, den-
tre outras medidas, fazem as contas do governo fechar. 
Isso aumenta o fluxo de capitais estrangeiros, e a Selic 
pode ser reduzida novamente. Perfeito: a economia cresce 
e se volta a um círculo virtuoso, mas até quando?

A renda da população mais pobre cai (vide o aumento 
pífio do salário mínimo), há uma precarização das rela-
ções trabalhistas – o que implicará redução dos custos dos 
empresários e de renda para o trabalhador – o consumo 
futuro fica comprometido (quem não usa o 13º para pagar 
contas atrasadas, viajar, pagar o acúmulo de gastos de iní-
cio de ano ou simplesmente dar presentes). A liberalização 
pura, em um país pobre, não é tão simples assim.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO

CNPJ 30.099.145/0001-41
NIRE 33300145842

A Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO 
comunica a seus acionistas que a Assembleia Geral Extraordinária da 
empresa, originalmente convocada para o dia 11 de janeiro de 2019, 
será realizada no dia 18 de janeiro de 2019, às 10h, mantendo-se a 
mesma Ordem do Dia.

Cresce número de chinesas cotadas nas bolsas dos EUA 

Bom desempenho em 2018

O número de empresas 
chinesas cotadas nas bolsas 
dos Estados Unidos aumen-
tou em 2018, reportou na 
sexta-feira o jornal Securi-
ties Daily. Um total de 43 
empresas chinesas foi re-
centemente cotada na bolsa 
dos EUA no ano passado, 
bem mais que as 24 registra-
das em 2017 e 10 em 2016, 
segundo os dados da Wind, 
uma provedora de dados fi-
nanceiros.

O elevado limiar do mer-
cado acionário de classe A 
da China contribuiu para as 
listagens no exterior, disse 
Cen Saiyin, vice-presidente 
da Cornerstone Capital. Se 
uma companhia quiser ser 
cotada no mercado acioná-
rio da parte continental da 
China, deve cumprir certos 
requisitos incluindo a lucra-
tividade antes da aprovação, 
de acordo com Ge Shoujing, 
um pesquisador financeiro.

IPO

O número de Ofertas Pú-

blicas Iniciais (IPOs) nos 
mercados acionários de 
Shanghai e Shenzhen caiu 
para o nível mais baixo 
em cinco anos de 105 em 
2018, em comparação com 
436 em 2017, parcialmente 
por conta do processo de 
revisão mais rigoroso da 
Comissão Reguladora de 
Valores da China, segundo 
a PwC.

Embora as revisões das 
IPOs tenham se tornado mais 
rígidas, as reformas contínu-
as facilitaram o acesso das 
empresas ao financiamen-
to no mercado de capitais, 
segundo Tong Chuanjiang, 
representante da Deloitte na 
China responsável pelos ne-
gócios de IPOs no norte da 
China.

Inovação

Segundo a agência Xi-
nhua, novas listagens no 
mercado acionário de ações 
podem ganhar força de fa-
tores como a decisão do go-
verno de lançar um quadro 

Cerca de 1.300 compa-
nhias listadas nos mercados 
acionários de Shanghai e 
Shenzhen publicaram seus 
informes de desempenho, 
com 65% dos reportes pre-
vendo aumento do lucro 
em 2018, segundo o China 
Securities Journal. O jornal 
citou na reportagem que 137 
dessas companhias têm pre-
visão de ter seu lucro líquido 
duplicado.

Os setores de computa-
ção, comunicações e fabri-
cação de equipamentos ele-
trônicos foram os que mais 
implacaram empresas com 
estimativa de aumento de 
lucro. As empresas dos seto-
res químico e de maquinária 
também tiveram previsões 
de lucro satisfatórias, vi-
sando que o foco contínuo 
da China na reestruturação 

industrial tem lidado com o 
excesso de produção e pro-
movido o aumento dos pre-
ços dos produtos industriais.

Analistas ouvidos pela 
agência Xinhu, apontaram 
que apoio do governo ao 
empreendedorismo e ino-
vação promoveu maior es-
tímulo para as companhias 
tecnológicas e startups, 
permitindo que sobrevi-
vessem e crescessem mes-
mo em meio a pressão para 
baixo da macroeconomia. 
O desempenho das compa-
nhias listadas é considerado 
como o principal termôme-
tro da economia chinesa, 
que registrou crescimento 
estável de 6,7% em ter-
mos anuais nos primeiros 
três trimestres de 2018, 
superando a meta anual de 
6,5%.

de inovação de ciência e 
tecnologia em Shanghai, e 
as tentativas de implementar 

um sistema de registro para 
as empresas cotadas, disse 
Tong.
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, EXTRAORDINÁRIA  E ESPECIAL DA  COOPAFERJ - 

COOPERATIVA DOS ARBITROS DE FUTEBOL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

CNPJ: 07.817.586/0001-20 – NIRE: 33.4.0004698-6
A COOPAFERJ – Cooperativa dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro, com sede na Rua Dr. Luiz Januário, 406 – Sala 201 – Centro – 
Saquarema – RJ CEP: 28990-000, conforme constante no Estatuto Social 
Capitulo VI - Artº 24 - Inciso III - Convocação da Assembléia Geral por 
um mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus 
direitos sociais, dos quais 74 (setenta e quatro) associados que se fazem 
representar pelo Sr. Sergio Mantovani Cerqueira, CPF: 057.410.467-46, 
convocam todos os seus 671 (seiscentos e setenta e um) cooperados, sendo 
368 (trezentos e sessenta e oito) cooperados ativos e em pleno gozo dos 
seus direitos sociais para a Assembléia Geral Extraordinária e Especial a 
ser realizada no dia 14 de janeiro de 2019, no endereço  situado na Avenida 
Boulevard 28 de Setembro, 44 - Sala 907 - Vila Isabel CEP: 20551-031- Rio 
de Janeiro, portanto, fora de sua sede social, por falta de espaço em suas 
instalações, com a primeira chamada às 08:00 (oito) horas, com a presença 
de (2/3) dois terços dos cooperados; segunda convocação às 09:00 (nove) 
horas, com a presença de (½ + 1) metade mais um dos cooperados e 
terceira e última convocação às 10:00 (dez) horas, com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: em Assembléia Geral Extraordinária: 1 – Reforma Estatutária: 1.1 
- Alteração da Razão Social;  1.2 – Endereço da Sede Social e do Posto de 
Atendimento; 1.3 – Objeto Social; 1.4 – Admissão de Sócios/Cooperados; 
1.5 – Das Obrigações; 1.6 – Da Eliminação; 1.7 – Da Assembleia Geral 
dos Cooperados; 1.8 – Do Conselho de Administração; 1.9 – Do Processo 
Eleitoral; 2 - Eliminação e Exclusão de Sócios/Cooperados  3 – Alteração 
do Regimento Interno, Logo após o término da AGE iniciará Assembleia 
Geral Especial, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Plano de Gestão da 
Cooperativa;    2 - Eleição de Coordenadores dos Contratos de Trabalho e 
Projetos; 5 - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019

Sergio Mantovani Cerqueira
Representante

COLLETT & SONS S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ 33.163.924/0001-68 / NIRE 3330016133-3

ATA DA AGE. 1. Data, Hora e Local: Em 27/12/2018, às 15h:00, na sede, Av. 
Rio Branco, nº 156, Salas 2718 a 2725, RJ/RJ, Centro. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensadas as formalidades da convocação, haja vista a presença da 
totalidade dos acionistas da Cia., representando 100% do capital social com di-
reito a voto, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. Ricardo Linhares Colares; Secretário: Sr. Renardo Linhares Colares. 
4. Ordem do dia e deliberações aprovadas por unanimidade sem qualquer res-
salva: (i) Aprovação do aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 
100.000,00, passando de R$ 20.500.000,00 para R$ 20.600.000,00, mediante 
a emissão de 1.372 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$ 72,89 por ação, sendo todas as ações subscritas 
neste ato na forma do boletim de subscrição que constitui anexo desta ata, e 
integralizadas em dinheiro pelos sócios subscritores. (ii) Em virtude do aumento 
de capital aprovado no item acima, fica alterado o caput do art. 4º do Estatuto 
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - Do Capital Social: O 
Capital Social da Sociedade é de R$ 20.600.000,00, dividido em 282.603 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integraliza-
do.” (iii) Ratificação das demais cláusulas do Estatuto Social, não modificadas
no presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se 
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, 
lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes. Assina-
turas: Presidente: Ricardo Linhares Colares. Secretário: Renardo Linhares 
Colares. Acionistas: Ricardo Linhares Colares e Renardo Linhares Colares. A 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 27/12/2018. Ricardo 
Linhares Colares - Presidente; Renardo Linhares Colares - Secretário. Jucerja 
reg. sob o nº 3469838 02/01/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ nº 03.568.496/0001-92 / NIRE nº 3330029829-1

ATA DA AGE. 1. Data, Hora e Local: Em 26/12/2018, às 15h:00, na sede, na 
Rua da Ajuda, 35, sala 1401, RJ/RJ, Centro. 2. Convocação e Presença:
Dispensadas as formalidades da convocação, haja vista a presença da totalidade 
dos acionistas da Cia., representando 100% do capital social com direito a voto, 
nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo 
Linhares Colares; Secretário: Sr. Renardo Linhares Colares. 4. Ordem do dia e
deliberações aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva: (i) Aprovação
do aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 100.000,00, passando
de R$ 58.000.000,00 para R$ 58.100.000,00, mediante a emissão de 100.000
de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 1,00 por ação, sendo todas as ações subscritas neste ato na forma do
boletim de subscrição que constitui anexo desta ata, e integralizadas mediante
o aporte de capital dos sócios subscritores. (ii) Em virtude do aumento de capital
aprovado no item acima, fica alterado o caput do art. 5º do Estatuto Social, que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - Do Capital Social: O Capital
Social da Sociedade é de R$ 58.100.000,00, dividido em 58.100.000 de ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.”
(iii) Ratificação das demais cláusulas do Estatuto Social, não modificadas no
presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, lida
e aprovada, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes. Assinaturas:
Presidente: Ricardo Linhares Colares. Secretário: Renardo Linhares Colares.
Acionistas: Ricardo Linhares Colares e Renardo Linhares Colares. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 26/12/2018. Ricardo Linhares
Colares - Presidente; Renardo Linhares Colares - Secretário. Jucerja reg. sob o
nº 3472316 em 04/01/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL
ARIEL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS VIA INTERNET LTDA, CNPJ: 
28.733.198/0001-31, reduz seu capital social de R$ 80.000,00 para R$ 
8.000,00.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CTTC-RJ.

CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS , PARA ASSEMBLÉIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA, 24/01/2019 NA NOS-
SA SEDE NA AV: ALVARES DA ROCHA , Nº 415  BL: 32 /106 ENG. DA 
RAINHA-RJ ÀS 11:00hs. A PRIMEIRA CHAMADA,SERÁ ÀS 08:30hs,  E 
EM SEGUNDA CHAMADA   ÀS 09:30hs, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CHA-
MADA ÀS 10:30hs, SENDO NECESSÁRIO A PRESENÇA, DE METADE 
+ 1 DOS COOPERADOS E EM  CONVOCAÇÃO ÀS 11:00hs C / A  PRE-
SENÇA  MÍNIMA DE 10 COOPERADOS. A PAUTA SERÁ A SEGUINTE, 1º  
INCLUSÃO DE COOPERADOS  2º EXCLUSÃO DE COOPERADOS E 3º 
ASSUNTOS GERAIS., OBS. TODOS OS COOPERADOS ATIVOS SERÃO 
AVISADOS POR EMAIL DA REALIZAÇAO DESTA A.G.E.

RIO DE JANEIRO, 12 DE JANEIRO DE 2019.
FLÁVIO MORAES DA SILVA-PRESIDENTE

PETROBRAS QUER MAIS PRAZO PARA ATENDER EXIGÊNCIA DA ANP

Pressa e pressão para liberar campos não explorados
A Agência Nacional de 

Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis (ANP) está exigindo 
da Petrobras mais rapidez no 
processo de venda de ativos 
da companhia. Já a petrolei-
ra solicita à agência regula-
dora novo prazo para resol-
ver o futuro de 254 campos 
em terra e águas rasas. O 
pedido, feito em dezembro, 
ocorreu após a ANP ter de-
terminado, ainda em 2018, 
que a petroleira decidisse se 
iria investir nesses blocos ou 
então que os vendesse ou os 
devolvesse à União até mea-
dos de 2019.

Em fim de novembro, a 
Petrobras comunicou que ha-
via atingido US$ 8,3 bilhões 
em assinaturas de contratos, 
relativos ao programa de 
parcerias e desinvestimen-
tos, no biênio 2017 e 2018. 
Para a ANP o ritmo da Petro-
bras não é suficiente.

Décio Oddone, diretor-
geral do órgão regulador, 
lembrou que o prazo para 
venda de campos não explo-
rados já não será mais de-
terminado pela estatal. “Os 
desinvestimentos estavam 
sendo conduzidos ao bel 
prazer da Petrobras, segundo 
os interesses da Petrobras. 
Isso é legítimo, mas agora 
não é mais a Petrobras que 

define o prazo para a venda 
[de campos não explorados], 
afirmou Oddone nesta sexta-
feira em conversa com jor-
nalistas no Rio.

Notificação

Em 2018, a ANP notificou 
a Petrobras a apresentar a re-
lação de todos os seus blocos 
em águas rasas e informar 
sobre os tem interesse em 
manter, vender e quais de-
sejaria devolver à União. O
prazo para resposta vai até 
junho de 2019, mas a petro-
leira segue pedindo alonga-
mento do prazo.

Segundo Oddone, a Petro-
bras já apresentou uma rela-
ção dos seus ativos, mas está 
pedindo mais tempo para 
avaliar o interesse por eles. 
Sobre os campos de desejar 
manter em seu portfólio, a 
empresa deverá assumir a 
obrigação de apresentar um 
plano de desenvolvimento 
com o compromisso de in-
vestimentos.

“Se o contrato determina 
a exploração eficiente dos 
recursos da União, é isso que 
a gente quer que a Petrobras 
faça”, enfatizou Oddone. 
Segundo avaliação da agên-
cia, os campos inexplorados 
atrapalham o desenvolvi-

mento do setor no país, além 
de dificultar a entrada de no-
vos agentes no mercado.

Para Oddone, os modelos 
de leilão de áreas explorató-
rias de óleo e gás só favore-
cem as grandes Petroleiras. 
Em média, os editais com os 
estudos geológicos são di-
vulgados quatro meses antes 
do pregão, o que dificulta a 
análise detalhada das pe-
troleiras menores. “(o curto 
prazo) é uma barreira de en-
trada para as iniciantes. Foi 
por isso que implantamos a 
oferta permanente”, expli-
cou o diretor da ANP.

Oferta permanente

A oferta permanente de 
blocos exploratórios tem 
cerca de 2 mil blocos dos 
quais, observa Oddone, ape-
nas 158 já têm licenciamen-
to ambiental. Ele afirma que 
os desinvestimentos da Pe-
trobras vão permitir maior 
oferta ao mercado e maior 
dinamismo no desenvolvi-
mento de novas blocos de 
exploração.

Oddone informou que a 
ANP pediu ao Comitê Na-
cional de Política Energética 
autorização para colocar na 
oferta permanente blocos de 
exploração que se encontram 

dentro do polígono do pré-
sal, que são mais atrativos 
para o mercado. Se aprova-
do, eles serão ofertados sob 
o regime de partilha.

Perguntado pelos jorna-
listas sobre o que muda no 
mercado de óleo e gás bra-
sileiro sob a gestão do novo 
governo, Décio Oddone 
disse que “muito pouco” e 
que “vai ter um aprimora-
mento do que a gente vem 
fazendo”. Ele ponderou, 
no entanto, que a visão do 
novo governo é de acabar 
com o monopólio da esta-
tal. Com isso, as decisões 
sobre o setor serão pauta-
das sob a ótica do órgão re-
gulador, e não dos interes-
ses da empresa.

Credenciamento

A ANP aprovou o creden-
ciamento da empresa Green 
Domus Desenvolvimento 
Sustentável como a primeira 
firma inspetora para Certifi-
cação da Produção Eficiente 
de Biocombustíveis nos ter-
mos de resolução da agência 
reguladora no âmbito do Re-
novaBio. A informação foi 
transmitida nesta sexta-feira, 
no Rio de Janeiro, pela ANP, 
em nota, e mediante a publi-
cação da decisão no Diário

Décio Oddone: ‘Os desinvestimentos estavam sendo 
conduzidos ao bel prazer da Petrobras’

Oficial da União. A empresa 
estará apta a atender deman-
das de certificação de produ-
tores.

A nota informa, ainda, 
que já se encontra em aná-
lise o pedido de uma se-
gunda empresa interessada 
e que está “na iminência 
de ser concluído pela agên-
cia”.

Segundo a Agência Bra-
sil, já em fevereiro, estará 
pronta minuta de resolução 
que regulamentará as metas 
compulsórias individuais 
de que trata o art. 7° da Lei 

13576/2017, aplicáveis a 
distribuidores de combustí-
veis. Aprovada internamente 
a minuta, serão realizadas 
consulta e audiência públi-
cas sobre o tema.

A Green Domuns tem 
sede em São Paulo. O Re-
novaBio é a política nacio-
nal de biocombustíveis, cuja 
meta é expandir a produção 
de biocombustíveis no Bra-
sil, baseada na previsibili-
dade, sustentabilidade am-
biental, econômica e social, 
e compatível com o cresci-
mento do mercado.

TAXA DE OCUPAÇÃO MÉDIA ESTÁ EM TORNO DE 79,9%

Gol está revisando as suas projeções financeiras
A Gol Linhas Aéreas Inte-

ligentes, maior companhia aé-
rea do Brasil, informou nesta 
sexta-feira que revisou suas 
projeções financeiras para os 
anos de 2018 e 2019. A aérea 
também reportou projeções 
financeiras preliminares para 
o ano de 2020. Segundo a 
companhia, as projeções estão 
ajustadas para refletir estima-
tivas de demanda, movimen-
tos na capacidade dos concor-
rentes, as recentes variações 
nos preços de petróleo, a apre-
ciação da moeda dólar versus 
o BRL, os resultados iniciais 
da aceleração da incorporação 
das aeronaves 737 MAX na 

frota e estimativas prelimina-
res da adoção do IFRS16.

As projeções financeiras 
da companhia, que transpor-
ta mais de 30 milhões de pas-
sageiros anualmente, desta-
cam as principais métricas 
que impactam os resultados 
financeiros e o valor aos 
acionistas no longo prazo. 
A Gol fornece informações 
prospectivas com foco nas 
métricas mais relevantes 
que a Companhia utiliza na 
avaliação de desempenho do 
seu negócio. Estes indicado-
res são úteis para analistas e 
investidores projetarem os 
resultados da Gol

A companhia optou por 
incorporar em suas proje-
ções financeiras prelimina-
res as estimativas de impac-
to da adoção do IFRS 16, 
proporcionando aos usuários 
maior transparência em rela-
ção aos impactos esperados, 
bem como permitir uma me-
lhor comparabilidade entre 
as projeções apresentadas.

Além das perspectivas 
financeiras, o guidance atu-
alizado contém indicadores 
operacionais. A atual previsão 
de variação na oferta (ASK) é 
de mais ou menos 2,19%, ante 
faixa anterior de 1% a 2%. O 
guidance para taxa de ocupa-

ção média está em torno de 
79,9%%, no teto do intervalo 
anterior, de 70% a 80%. Para 
assentos totais, a variação de 0 
a 2% passou para em torno de 
2,4%. A variação no volume 
de decolagens deve ser de 0%, 
ao passo que a anteriormente 
prevista era de 0 a 2% (ver ta-
bela abaixo).

Segundo a empresa, as 
perspectivas financeiras po-
derão ser ajustadas visando 
a incorporar a evolução do 
desempenho operacional-fi-
nanceiro e eventuais mudan-
ças na economia brasileira e 
no mercado em que a com-
panhia atua, incluindo varia-

ções do crescimento do PIB, 
taxa de juros, câmbio, e ten-
dência do preço de petróleo.

Medidas não contábeis. A 
companhia divulga medidas 
não contábeis (não-GAAP) 
que não são reconhecidas 
sob IFRS ou outros padrões 
contábeis, inclusive Dívi-
da Líquida, Dívida Líquida 
Ajustada, Liquidez Total, 
Ebitda e Ebitdar.

“Nossa administração acre-
dita que a divulgação destas 
medidas não contábeis forne-
ce informações úteis para nos-
sos investidores, analistas de 
mercado e o público em geral 
para comparar nosso desem-

penho operacional com o de 
outras companhias no mesmo 
e em outros setores”, explicou 
em comunicado a companhia 
aérea. Porém, estas medidas 
não contábeis não têm signi-
ficados e metodologias pa-
dronizados e podem não ser 
diretamente comparáveis com 
métricas de nome igual ou 
similar publicaras por outras 
companhias. Segundo a Gol, 
potenciais investidores não 
devem basear sua decisão de 
investimento em informações 
não contábeis como um subs-
tituto para as medidas contá-
beis como rentabilidade ou 
liquidez..




