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Trump ladra e a caravana chinesa passa

Presidente norte-americano deu tiro no pé

Reprodução/internet

Saldo comercial da 
China com os Estados 
Unidos sobe para  
US$ 323 bilhões

As tarifas impostas pelo presi-
dente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, às importações provenien-
tes da China até agora não tiveram 
o efeito esperado. Ao contrário, no 
ano passado o país asiático aumen-
tou o saldo comercial com os EUA 
para US$ 323,32 bilhões, 17% su-
perior ao de 2017. É o maior supe-
rávit desde 2006.

As exportações chinesas para a 
terra de Trump cresceram 11,3%, 
enquanto as importações aumenta-
ram apenas 0,7%, segundo cálculos 
realizados pela agência financeira 
Dow Jones.

O comércio exterior da China 
com todos os países teve uma ex-
pansão de 9,7% em 2018, atingindo 
US$ 4,5 trilhões. A informação foi 
divulgada nesta segunda-feira pela 
Administração Geral das Alfânde-

gas (AGA) chinesa.
“A China lidou efetivamente 

com as mudanças no ambiente ex-
terno no ano passado, e o comér-
cio exterior permaneceu em cres-
cimento constante, atingindo uma 
alta histórica no volume de impor-
tação e exportação”, destacou o 
porta-voz da AGA, Li Kuiwen, em 
uma entrevista coletiva.

As exportações aumentaram 
7,1% em 2018 na comparação com 
2017, chegando a US$ 2,42 tri-
lhões. As importações cresceram 
12,9%, para US$ 2,08 trilhões. O 
superávit comercial foi de US$ 344 
bilhões, queda de 18,3%.

Em dezembro, porém, as ven-
das externas chinesas encolheram 
4,4% em relação ao mesmo mês do 
ano anterior. As importações desa-
baram 7,6%, maior declínio desde 
julho de 2016.

O comércio da China com a 
União Europeia, os EUA e os países 
da Associação de Nações do Sudes-
te Asiático (Asean) aumentou 7,9%, 
5,7% e 11,2%, respectivamente, 
com seu volume comercial com-
binado respondendo por 41,2% do 
total do comércio exterior da China.

Os negócios com os países ao 

longo do Cinturão e Rota registra-
ram um crescimento mais rápido 
do que a média, com o volume co-
mercial somando US$ 1,2 trilhão, 

alta anual de 13,3%.
As empresas privadas represen-

taram 39,7% do total do comércio 
exterior chinês, um aumento de 

1,1 ponto percentual em relação a 
2017, e contribuíram com mais da 
metade para o crescimento do co-
mércio exterior em 2018.

Governo abre espaço para 
nomeação de ‘apoiadores’ 

Eleito com o discurso de que, 
em seu governo, não haveria indi-
cações políticas, o presidente Jair 
Bolsonaro tem praticado uma nova 
forma de alocar em posições-chave 
de seu governo aliados e apoiado-
res de sua vitoriosa campanha elei-
toral.

O ministro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas, defendeu nesta 
segunda-feira a medida provisória, 
editada pelo presidente Jair Bolsona-
ro, que tirou do Senado a prerrogati-
va de sabatinar e aprovar nomes in-
dicados para o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit). Com a revogação, os direto-
res podem ser nomeados diretamente 
pelo presidente, sem necessidade de 
consulta ao Parlamento.

De acordo com Gomes de Frei-
tas, a alteração não vai tirar a 

transparência nas nomeações dos 
dirigentes do Dnit. Segundo ele, a 
legislação praticamente equiparava 
a autarquia a uma agência regula-
dora, cujos diretores têm mandato e 
são sabatinados pelo Senado.

De acordo com o ministro, com 
a MP, o governo retoma a prerroga-
tiva de nomear dirigentes. 

Tomaram posse no Dnit nesta 
segunda-feira, o general Antônio 
Santos Filho, no cargo de diretor-
geral; André Kuhn, como diretor-
executivo; Euclides Bandeira Neto, 
diretor de Infraestrutura Rodoviá-
ria; Luiz Guilherme Mello, diretor 
de Planejamento; Karoline Lemos, 
diretora de Infraestrutura Aquavi-
ária; Márcio Medeiros, diretor de 
Administração e Finanças e Mar-
celo Almeida Chagas, como diretor 
de Infraestrutura Ferroviária.

Também nesta segunda-feira, a 
presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês 
Fini, foi exonerada do cargo, sendo 
substituída por Marcus Vinicius Ro-
drigues, professor da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). Também foram 
exonerados diretores e secretários 
do Ministério da Educação (MEC) 
e autarquias. O economista Murilo 
Resende Ferreira, ex-integrante do 
Movimento Brasil Livre (MBL) – 
movimento que, entre outros posi-
cionamentos liberais, apoia a Escola 
Sem Partido – de Goiás, será o res-
ponsável pelo Enem.

Outra MP, editada pelo governo 
na semana passada, abriu a possi-
bilidade de não diplomatas serem 
nomeados para cargos de chefia no 
Itamaraty.

Decreto que facilita posse  
de armas será assinado hoje

O presidente Jair Bolsonaro as-
sina nesta terça-feira , durante ce-
rimônia no Palácio do Planalto, o 
decreto que flexibiliza a posse de 
armas, informou a Casa Civil. O 
texto regulamentará a posse de ar-
mas de fogo no país, uma das prin-
cipais promessas de campanha do 
presidente da República.

O decreto refere-se exclusiva-
mente à posse de armas. O porte de 
arma de fogo, ou seja, o direito de 
andar com a arma na rua ou no car-
ro não será incluído no texto. A pre-
visão é que seja facilitada a obten-
ção de licença para manter armas 
em casa. Os detalhes do decreto, 
entretanto, não foram divulgados 
pela Casa Civil.

A assinatura do decreto será logo 
depois da reunião ministerial, que Bol-
sonaro passou a fazer todas as terça-
feiras, às 9h no Planalto, desde que 
assumiu o poder em 1º de janeiro.

Na semana passada, o presiden-
te se reuniu com parlamentares e 
conversou sobre a flexibilização da 
posse de armas. O deputado federal 
Alberto Fraga (DEM-DF) afirmou 
que Bolsonaro pretendia tirar do 
delegado da Polícia Federal (PF) a 
decisão de conceder a licença ape-
nas com base na justificativa do so-
licitante.

Segundo Fraga, estudos analisa-
dos pela Presidência da República 
incluíam a necessidade de justificar 
o pedido de posse de arma. A justi-
ficativa não poderá ser usada como 
fundamento para uma negativa. 
Outros requisitos serão exigidos, 
como a ausência de antecedentes 
criminais e a aprovação do reque-
rente em teste psicológico.

De acordo com o parlamentar, 
o decreto deverá aumentar para 10 
anos o prazo para renovação do re-
gistro de arma de fogo.

Petrobras anuncia 
retomada do 
programa de  
venda de ativos

A Petrobras informou que irá 
retomar o programa de desinves-
timento após decisão do presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, 
Dias Toffoli, que no último sábado 
suspendeu a decisão individual do 
ministro Marco Aurélio que dificul-
tava a venda de parte dos ativos da 
Petrobras. O pedido de suspensão 
foi feito pela Advocacia-Geral da 
União (AGU). 

Em comunicado ao mercado, a 
companhia informou que retomará 
a publicação de oportunidades rela-
cionadas aos projetos de desinvesti-
mentos de Exploração e Produção, 
“seguindo o curso normal de seus 
negócios.”
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Tabela do IR tem 
defasagem de 95,46%

A tabela do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF) preci-
saria dobrar para acompanhar 
a inflação medida pelo IPCA 
entre 1996 e 2018. Isso signi-
ficaria que os contribuintes 
que ganham até R$ 3.689,93 
ficariam isentos. O cálculo da 
defasagem, que chega a exatos 
95,46%, foi feito pelo Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Sindifisco 
Nacional).

Na semana passada, a co-
luna Fatos & Comentários, 
do MONITOR MERCAN-
TIL, havia adiantado que a 
correção da tabela do IRPF 
seria uma fórmula simples de 
aumentar a faixa de isenção, 
caso o Governo Bolsonaro re-
almente queira implementar o 
que trouxe no discurso. Atual-
mente, a isenção vigora para 

quem recebe até R$ 1.903,98 
por mês.

O levantamento do Sindi-
fisco foi feito com base na di-
ferença entre a inflação oficial 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumulada de 1996 a 2018 e as 
correções da tabela no mesmo 
período. Desde 2015, a tabela 
do Imposto de Renda não so-
fre alterações. De 1996 a 2018, 
a correção foi de 109,63%. O 
IPCA acumulado, no entanto, 
está em 309,74%.

O confisco inflacionário leva 
a um efeito cascata. A dedução 
por dependente, hoje em R$ 
2.275,08 por ano, pularia para 
R$ 4.446,96. O teto das dedu-
ções com educação saltaria de 
R$ 3.739,57 para R$ 6.961,40. 
A correção beneficiaria tam-
bém as demais faixas salariais.
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A despeito de uma política exter-
na que, pelo que tudo indica, será 
pouco convencional, a comunidade 
empresarial tem boas expectativas 
com o novo governo. O momento 
econômico do Brasil levou empre-
endedores a pensarem a venda de 
seus produtos e serviços no exte-
rior. Historicamente, os índices de 
exportação registram crescimento 
durante as crises, sobretudo em pa-
íses emergentes. Para 2019, a apos-
ta é pela continuidade do foco nas 
exportações como estratégia de ne-
gócio e não mais como alternativa 
emergencial.

Ao que parece, a palavra de or-
dem será abertura. E, desde que 
acompanhada das reformas domés-
ticas que tanto impactam nosso 
desenvolvimento, será muito bem-
vinda. Hoje, a presença do Brasil 
no comércio exterior mundial é 
inexpressiva, algo em torno de 1%. 
Somos um gigante tímido. Timidez, 
essa, também fruto da burocracia, 
da infraestrutura deficitária e da 
mão de obra, em geral, improdutiva.

No quesito macroeconômico in-
ternacional, precisamos olhar para 
além da América Latina, e assumir 
um papel mais relevante entre os 
Brics (grupo de países de econo-
mias emergentes formado por Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul) – enquanto houver contex-
to para isso, e avançarmos rumo à 
OCDE (Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômi-
co).

Quando a pauta é o Brics, a ins-
tabilidade política pela qual o Brasil 
passou nos últimos anos nos deixou 
em pé de desigualdade em relação 
aos demais países do grupo. A Chi-
na, por exemplo, está a um passo de 
se tornar a maior economia do mun-
do.

Fora isso, deveria haver facili-
tação no trânsito de pessoas entre 
essas potências. Nesse sentido, o 
único movimento que registramos, 
ainda insuficiente, foi entre Brasil 
e Índia, com o e-Visa. Precisamos 
simplificar o trânsito de capital inte-
lectual entre esses países e não per-
der de vista nações como Canadá, 
Estados Unidos, Israel, Japão e Rei-
no Unido, que tanto nos agregariam 
em ciência, tecnologia e inovação.

Sobre a OCDE, México e Chile 
podem ser bons exemplos. Desde a 
entrada para esse seleto grupo, am-
bos têm registrado crescimentos ex-
pressivos no produto interno bruto 
ano após ano. Nossos vizinhos Ar-
gentina, que conta com o apoio de-
clarado dos Estados Unidos, e Peru 
já se movimentaram nessa direção, 
assim como Croácia, Bulgária e Ro-
mênia.

A chancela da organização favo-
rece, entre outros aspectos, a atração 
de investimentos ao país, já que seus 
membros possuem um alto padrão 
de transparência nas relações e na 
gestão pública. A longo prazo, fazer 
parte do grupo pode corroborar a 
competitividade das empresas brasi-
leiras e posicionar o país em um pa-
tamar internacional relevante, mais 
digno de nossa grandeza.

No cenário doméstico, são neces-
sários mais bons exemplos como o 
da Camex (Câmara de Comércio 
Exterior do Brasil), que acabou de 
lançar um guia de Boas Práticas Re-
gulatórias que culminou na elimina-
ção de 249 burocracias no comércio 
exterior, estabelecendo um marco 

regulatório consistente e transpa-
rente, bastante alinhado aos padrões 
internacionais.

Outro ponto importante são os 
obstáculos para empreender no Bra-
sil. Hoje, ainda perde-se boa parte 
do tempo preenchendo papéis, indo 
a cartórios e/ou reclamando da te-
lefonia, da internet, dos bancos. O 
empreendedor deveria concentrar 
seus esforços exclusivamente no de-
senvolvimento do seu negócio, e o 
governo, de fato, precisaria ser par-
ceiro das empresas, papel que o Se-
brae tem desempenhado muito bem 
para as micro e pequenas.

Quando o assunto é importação 
e exportação, precisa haver simpli-
ficação cambial, nos financiamen-
tos, no recolhimento de tributos, 
nas adequações jurídicas. Não faz 
muito sentido que o empreendedor 
domine, tecnicamente, as equações 
tributárias ou tenha despesas admi-
nistrativas em função delas.

Uma alternativa, já aplicada em 
Hong Kong, seria a tributação de 
empresas com menos de dois anos 
de operação exclusivamente sobre o 
lucro auferido, e/ou a criação de um 
imposto único e mais barato, espé-
cie de VAT, amplamente difundido 
no exterior, sendo a União a respon-
sável pelo repasse aos estados e mu-
nicípios.

Na infraestrutura, é sabido que o 
fluxo de cargas no Brasil se dá ma-
joritariamente pelas rodovias, das 
quais apenas 13% são pavimentadas. 
A ampliação da malha ferroviária, 
que representa apenas 15% do mapa 
logístico do país, facilitaria o trans-
porte agrícola, carro-chefe do Brasil 
nesse momento, e geraria uma eco-
nomia de mais de R$ 15 milhões ao 
ano, além de melhorar o trânsito nos 
grandes centros urbanos, ser menos 
poluente e mais seguro.

A situação nos 37 portos em ope-
ração no Brasil também não é fácil. 
Em 2017 foi registrado o menor re-
passe portuário em 14 anos. Mas, 
além de recursos incipientes, falta 
gestão. Não há governança corpo-
rativa, o que abre precedente para 
corrupção e diminui o interesse do 
investidor estrangeiro. Nesse con-
texto, a licitação dos portos seria 
uma alternativa.

Que seja bem-vindo o pragma-
tismo, a presença de profissionais 
técnicos em áreas-chave, e a dispo-
sição para negociação com grandes 
nações. E que venham também as 
reformas estruturais que nos permi-
tirão crescer para além da subjetivi-
dade das expectativas e que tenha-
mos um projeto de país consistente 
a longo prazo, com uma pauta de 
exportação de alto valor agregado 
– não escorada no agro – e com pe-
quenos e médios empreendedores 
que, mais do que ouvir falar, saibam 
da importância da internacionaliza-
ção para a perpetuidade de seus ne-
gócios.

q  Kaio Cezar de Melo
CEO

As expectativas para 2019 são 
de superação. As ansiedades de 
um Brasil que deseja sair de uma 
vez por toda da crise, certamente, 
não são maiores que os desafios a 
serem enfrentados pelas equipes 
econômicas e de planejamento, 
montadas pelo presidente elei-
to Jair Bolsonaro, para garantir a 
estabilidade de orçamentos, por 
meio de uma gestão que atenda às 
demandas sociais e também aos 
setores produtivos e de infraestru-
tura.

Para isso, é imprescindível a 
ampliação da participação do setor 
privado. Para a logística, as em-
presas portuárias privadas aguar-
dam medidas positivas que pos-
sam diminuir os entraves para os 
empreendimentos. Na avaliação 
de gestores do setor, sem o atual 
estrangulamento burocrático e lo-
gístico, os portos privados pode-
riam duplicar os investimentos, 
gerando ainda mais impostos e 
mais empregos.

Em busca da competitividade 
para o produto brasileiro, os termi-
nais de uso privado (TUP) inves-
tem em modernização, expansão 
de suas estruturas e na capacitação 
de mão de obra, absorvendo, in-
clusive, os riscos inerentes a cada 
operação. Responsáveis por 67% 
da movimentação nacional de car-
gas, os TUP são administrados por 
empresas que prestam serviço com 
recursos financeiros e em instala-
ções próprias.

Essas empresas, mesmo em 
épocas de crise, têm promovido 
impactos positivos na balança co-
mercial do país, além de garantir o 

sustento de milhares de famílias, a 
partir de empregos direto e indire-
tos, e o giro econômico nos esta-
dos e regiões atendidas pelos por-
tos privados. Só nas 26 empresas 
portuárias atualmente vinculadas 
à Associação de Terminais Portu-
ários Privados (ATP), são mais de 
47 mil empregos gerados.

Mas, mesmo com todo este em-
penho e resultados agregadores 
para a sociedade, os TUP ainda 
precisam vencer inúmeros em-
pecilhos para continuar a investir 
e expandir sua atuação. Mesmo 
sendo empreendimentos de capi-
tal próprio, algumas autorizações 
levam até quatro anos. Hoje, a im-
plantação de um TUP passa pela 
anuência de 27 órgãos ou entida-
des para um processo de licencia-
mento que envolve as esferas fe-
deral, estadual e municipal.

O outro impasse refere-se ao 
regime regulatório. A Agência Na-
cional de Transporte Aquaviário 
(Antaq), órgão regulador, não di-
ferencia o regime entre os portos 
públicos e os terminais privados, 
exigindo uma série de obrigações 
que estão atreladas às concessões 
públicas.

É cobrada, por exemplo, a mo-
dicidade de tarifas, em vez de 

incentivar a liberdade de preços 
conforme as especificidades de 
operações de cada TUP. Há uma 
interferência na regulação como 
se o investimento tivesse partici-
pação ou pertencesse ao Estado 
brasileiro.

Outro dilema é que o setor 
portuário privado e a logística de 
transportes do Brasil ainda não fa-
lam a mesma língua. Junto às di-
ficuldades jurídicas e burocráticas, 
a infraestrutura de transporte do 
Brasil é um gargalo que influencia 
os resultados das movimentações 
nos TUPs.

Enquanto os portos buscam efi-
ciência e modernização de servi-
ços, as infraestruturas rodoviária 
e ferroviária brasileiras apresen-
tam o déficit de R$ 1 trilhão, se-
gundo levantamento da Fundação 
Dom Cabral. Esta carência produz 
prejuízos que contaminam toda a 
cadeia logística, afetando desde o 
resultado macroeconômico do PIB 
ao bolso do cidadão.

Para o próximo governo, a ex-
pectativa é de que haja melhor pla-
nejamento. É preciso o estabeleci-
mento de projetos que priorizem o 
atendimento a demanda real exis-
tente interligando-a às instalações 
com capacidade de atendimento. 
Estas políticas devem estar basea-
das em estudos técnicos e de via-
bilidade financeira comprovada, e 
não em projetos megalomaníacos, 
personalismos e ideologias.

q  Murillo Barbosa
Diretor-presidente da  

Associação de Terminais  
Portuários Privados (ATP).
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Precisamos de uma 
pauta de alto valor 
agregado – não 
escorada no agro

Valor alto pode 
inviabilizar um 
evento, prejudicando 
organizadores

É preciso superar 
uma infraestrutura 
logística defasada  
em R$ 1 trilhão

O dobro do desenvolvimento e menos burocracia Desafios para o comércio 
exterior do Brasil em 2019

Por que a taxa de conveniência é tão cara?
Você já deve ter reparado que 

ao comprar um ingresso online 
para algum evento o preço pode 
subir bastante quando você alca-
nça a etapa final da compra. Isso 
acontece por conta da famosa taxa 
de conveniência, que em alguns 
casos pode chegar a até 20% do 
valor do ingresso, ou seja, um 
convite no valor de R$ 180 acaba 
saindo por R$ 216.

Além disso, alguns sites vão 
além e também cobram para o 
consumidor imprimir o ingresso 
em casa (as taxas variam de R$ 8 
a R$ 10) ou até mesmo retirar na 
bilheteria (mais R$ 12). Mas afi-
nal, para que serve a taxa de con-
veniência?

Essa taxa é a principal e, 
normalmente, única forma de 
remuneração de empresas que 
oferecem a comodidade de 
comprar e gerenciar ingressos 
online. Existem muitos custos 
relacionados à prestação desse 
tipo de serviço que nem sempre 
são óbvios, como gastos com 
servidor, custos de suporte e a 
manutenção de uma equipe de 
desenvolvimento, dentre vários 
outros. Porém, como o nome 
já diz, a proposta é oferecer 
conforto e conveniência para 
o usuário, o que nem sempre 
acontece, já que muitos sites 
acabam cobrando por isso sem 
oferecer nada em troca.

Mais do que prejudicar o cli-
ente final, este tipo de cobrança 
acaba impactando diretamente 
no sucesso do evento – atingin-
do, portanto, a outra ponta, isto 
é, a empresa ou organização re-

sponsável pela festa, que acaba 
vendendo menos.

Muitas vezes, o valor da taxa 
equivale ao preço do transporte 
até o evento ou mesmo da diária 
em um hotel. Logo, cobrar um 
valor alto inviabiliza a participa-
ção de pessoas que estão longe do 
local. Por definição, trata-se de um 
contrassenso, tendo em vista que 
oferecer um canal de venda on-
line é também uma iniciativa para 
capilarizar mais a distribuição do 
evento.

Enquanto as taxas de algumas 
ticketeiras chegam até 20%, o 
Vamo – plataforma para comprar 
ingressos online e anunciar even-
tos – enxerga uma oportunidade 
para crescer neste mercado, cob-
rando apenas 4,9% mais R$ 1,90 
por ingresso, atualmente a menor 
taxa de conveniência do setor.

Acreditamos que há espaço 
para inovação no comércio de 
tickets online. Como todo varejo, 
a oportunidade mora nos detal-
hes. O principal é conhecer como 
o serviço funciona na prática e 
como ele pode melhorar e otimizar 
a vida do organizador de eventos, 
assim como a do consumidor fi-
nal, e fazer isso cobrando valores 

atraentes para os dois públicos.
A ideia por trás deste movimen-

to é simples: cobrando uma taxa 
de serviço menor, você garante 
que mais pessoas tenham acesso 
a um determinado evento – situa-
ção legal tanto para o consumidor 
final, que paga menos pelo seu 
ingresso, quanto para o produtor 
de eventos, que acaba alcançando 
um público maior. E a gente sabe 
que uma venda a mais raramente 
fica só nisso – ela significa, por 
exemplo, um salto em outros in-
dicadores de receita, como a ven-
da de bebidas ou itens de consumo 
dentro do evento.

O comportamento de com-
pras online só cresce em diversos 
setores no mundo inteiro, e hoje 
é tendência não só no segmento 
de eventos. Considerando esse 
cenário, é natural que os consumi-
dores migrem para essa opção nos 
próximos anos, e o uso das bilhe-
terias físicas se torne uma mera 
questão de oportunidade.

Como ainda há bastante mer-
cado inexplorado no Brasil e uma 
parcela significativa da popula-
ção que ainda é reticente quanto a 
comprar online, acreditamos que 
ainda acontecerá muita movimen-
tação no setor antes de encontrar-
mos um ponto de equilíbrio, espe-
cialmente no que se diz respeito 
a preços. Enquanto isso, batemos 
forte na tecla de garantir que cada 
vez mais pessoas tenham acesso a 
festas, cursos, workshops e diver-
sos outros tipos de eventos.

q  Matheus Bourg
Gerente-geral e COO do Vamo.
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CARGOS CONTINUAM SENDO ASSUMIDOS POR MILITARES

General será porta-voz da 
Presidência da República

O presidente Jair Bolso-
naro escolheu o general Otá-
vio Santana do Rêgo Barros 
para porta-voz da Presidên-
cia da República, segundo 
informação confirmada nes-
ta segunda-feira pela Secre-
taria de Governo.

Até a escolha de Bolso-
naro, o general era o che-
fe do Centro de Comuni-
cação Social do Exército, 
cargo que ocupava desde 
2014. Como chefe do cen-
tro, Rêgo Barros era um 
dos principais assessores 
do então comandante do 
Exército, general Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, 
que deixou o posto na se-
mana passada e vai inte-
grar a equipe do Gabinete 
de Segurança Institucional 

(GSI), a convite do presi-
dente.

Foi assessor da extinta Se-
cretaria de Assuntos Estratégi-
cos (SAE), onde participou da 
organização do livro Desafios 
Estratégicos para a Segurança 
e Defesa Cibernética. Atuou 
na Cooperação Militar Brasi-
leira no Paraguai e na Missão 
de Estabilização das Nações 
Unidas no Haiti.

Entre as missões como 
oficial general, Rêgo Barros 
comandou a força de paci-
ficação nos complexos do 
Alemão e da Penha, no Rio 
de Janeiro, e a segurança da 
Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20. Na-
tural de Recife, o porta-voz 
da Presidência tem 58 anos e 

Major: líder do governo na Câmara
O deputado federal Ma-

jor Vitor Hugo (PSL-GO), 
de 41 anos, será o líder do 
governo na Câmara. A es-
colha foi anunciada hoje 
(14) pelo presidente Jair 
Bolsonaro em sua conta 
pessoal no Twitter. O par-
lamentar, que cumprirá seu 
primeiro mandato a partir 
de fevereiro, tem dito aos 
mais próximos que seu in-
gresso na vida política foi 
incentivado pelo presidente 
da República.

“Comunico que a Lide-
rança do Governo na Câmara 
será exercida pelo Deputado 

Federal Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), advogado e con-
sultor legislativo concursado 
desde 2015”, escreveu Bol-
sonaro.

O Major Vitor Hugo tam-
bém usou o Twitter para 
agradecer, em seguida, sua 
escolha para a liderança. 
“Força, presidente. Vamos 
juntos construir uma nova 
relação entre Executivo e 
Legislativo. O país precisa 
avançar nessa direção. Dis-
cussões em torno de ideias, 
independência a harmonia. 
Muito obrigado pela con-
fiança.”

ingressou na carreira militar 
em 1975, como aluno da Es-

cola Preparatória de Cadetes 
do Exército.

Os privilegiados  
que ganham R$ 1.600

Um debate que movimenta o meio acadêmico é sobre 
gastos sociais e desigualdade. No final do ano passado, o 
Ministério da Fazenda publicou estudo em que afirmava 
que “o gasto público é, atualmente, um dos principais el-
ementos de concentração de renda”.

Os pesquisadores Pedro Rossi, Esther Dweck e Arthur 
Welle divulgaram artigo com pesadas críticas ao docu-
mento. “O estudo da Fazenda é, sendo polido, tecnica-
mente discutível ou, sendo franco, completamente equivo-
cado”, atacam.

Um dos principais argumentos da Fazenda é que os 
20% mais ricos ficam com 40% dos gastos com previdên-
cia no Brasil. O intuito é defender a política dita de auste-
ridade do governo e a Emenda Constitucional 95/2016 – a 
do Teto dos Gastos. Mas quem são esses “privilegiados”? 

Uma pessoa que mora sozinha e recebe R$ 1.603,00 da 
previdência figura entre os 20% mais ricos. “Um idoso 
que ganha R$ 1.603,00 no Brasil é, de fato, um privilegia-
do?”, questionam os pesquisadores. O fato é que a grande 
concentração de renda no país torna este tipo de corte (os 
20% ou os 10% mais ricos) ilusório.

“Ao analisar as transferências da previdência por percen-
til, nota-se que a concentração das rendas das aposentadorias 
está principalmente nos dois últimos percentis. Em torno de 
15% das transferências da previdência vai para os 2% mais 
ricos (renda mensal per capita acima de R$ 6.931,00), sen-
do 9% para o 1% mais rico (renda per capita acima de R$ 
9.526,00)”, descrevem Rossi, Esther e Welle.

“Obviamente essa renda não é decorrente do Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), cujo teto é R$ 5.645, 
mas dos Regimes Próprios, dos servidores públicos do 
Executivo civil, Judiciário, Legislativo, militares etc. No 
entanto, grande parte da reforma da previdência proposta 
pelo atual governo diz respeito ao RGPS”, prosseguem.

Na hipótese artificial de eliminação das rendas previ-
dência, a pobreza superaria a casa dos 60% entre a popu-
lação mais idosa (hoje a proporção é inferior a 10%). “Não 
há como fugir da constatação de que o corte de gastos so-
ciais (inclusive pessoal) vai agravar a desigualdade social 
no Brasil, ao contrário do que propõe o discurso oficial”, 
sustentam os pesquisadores.

Pedro Rossi é professor do IE/Unicamp. Esther Dweck 
é professora do IE/UFRJ, foi secretária do Orçamento e 
chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planeja-
mento. Arthur Welle é pesquisador do Centro de Estudos.

Invisíveis
O problema nesses debates sobre privilegiados – e 

talvez vá aí uma das principais causas dos problemas dos 
governos do PT – é deixar de lado os grandes beneficiados 
pelo orçamento federal, que são os rentistas. Justamente 
os que ganharão com os cortes nos gastos sociais.

Oportunidade
A tradicional Forjas Taurus passou a se chamar Taurus 

Armas. A explicação dada pela companhia é que não mais 
exerce a atividade de forja.

Calendário da semana
O mercado financeira aguarda a divulgação, esta sema-

na, de indicadores com potencial de impacto nos preços 
dos ativos. No Brasil, a PMC (Pesquisa Mensal de Co-
mércio), a PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) e o IBC-Br 
(Índice de Atividade Econômica do Banco Central).

Nos Estados Unidos, serão divulgados o índice de 
preços ao produtor, o Livre Bege (relatório do Fed so-
bre condições econômicas) e o índice de preços ao con-
sumidor (dias 15, 16 e 17, respectivamente). Esses dados 
condicionarão a evolução das taxas dos títulos do Tesouro 
norte-americano, explica a Mapfre Investimentos.

Resposta tímida
O atentado contra a deputada estadual Martha Rocha 

(PDT-RJ) vem sendo tratado com menos importância do 
que deveria. Será que o assassinato da vereadora Marielle 
Franco não ensinou nada?

Rápidas
A Editora Alta Books acaba de lançar Bad Blood: 

Fraude Bilionária no Vale do Silício, do repórter investi-
gativo John Carreyou. A obra narra a trajetória do sucesso 
ao fracasso de uma das startups que tinha tudo para revo-
lucionar a medicina *** O Projeto AteliArte, de moda e 
artesanato, no Caxias Shopping, está com inscrições aber-
tas para as atividades em janeiro e fevereiro *** O iFood 
contratou Gustavo Mendes para ser diretor de Planeja-
mento e Análise Financeira no Brasil, México e Colômbia 
*** A Canon do Brasil anuncia a nomeação de Masaharu 
Choki como seu novo presidente e CEO *** “Investiga-
ção de Fraudes Corporativas: Visão Geral e Plano de Tra-
balho” é o curso no Ibef-RJ, dia 29 próximo, na sede do 
Edifício Avenida Central, Rio de Janeiro.

Mercado financeiro prevê inflação em 4,02% em 2019
Aumentou de 4,01% para 

4,02%, no espaço de uma 
semana, a previsão de infla-
ção para 2019 calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
com base em informações 
das  instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC) todas as semanas 
sobre os principais indicado-
res econômicos.

A estimativa segue abai-
xo da meta de inflação que é 
4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%, 
neste ano. Para 2020, a pro-
jeção para o IPCA segue em 
4%. Para 2021 e 2022, a esti-
mativa permanece em 3,75%. 
A meta de inflação é 4%, em 
2020, e 3,75%, em 2021, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para os dois 
anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 
5,25%, respectivamente).

O BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente em 
6,5% ao ano, para alcançar 

a meta da taxa inflacionária. 
De acordo com o mercado 
financeiro, a Selic deve en-
cerrar 2019 em 7% ao ano 
e subir em 2020 para 8% ao 
ano, permanecendo nesse 
patamar em 2021 e 2022.

Quando o Copom diminui 
a Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação. A ma-
nutenção da taxa básica de 
juros indica que o Copom 
considera as alterações an-
teriores suficientes para che-
gar à meta de inflação.

A projeção para a expan-
são do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país – foi ajustada de 2,53% 
para 2,57% neste ano. Para os 
próximos três anos, a previsão 
de crescimento é 2,50%. A 
previsão do mercado financei-
ro para a cotação do dólar per-
manece em R$ 3,80 no final 
deste ano e de 2020.

Para idosos, fica acima do IPC-Br
O Índice de Preços ao Con-

sumidor da Terceira Idade 
(IPC-3i), que mede a variação 
da cesta de consumo de famí-
lias majoritariamente com-
postas por indivíduos com 
mais de 60 anos de idade, re-
gistrou no quarto trimestre de 
2018, variação de 0,80%. No 
ano, o IPC-3i acumula alta de 
4,75%. Com este resultado, a 
variação do indicador ficou 
acima da taxa acumulada pelo 
IPC-Br, que foi de 4,32% no 
mesmo período.

Na passagem do tercei-
ro para o quarto trimestre 
de 2018, a taxa do IPC-3i 
registrou acréscimo de 0,11 
ponto percentual, passando 
de 0,69% para 0,80%. Três 
das oito classes de despe-
sa componentes do índice 
registraram acréscimo em 
suas taxas de variação. A 
principal contribuição par-
tiu do grupo alimentação, 
cuja taxa passou de -1,57% 

para 3,49%. O item que 
mais influenciou o com-
portamento desta classe de 
despesa foi hortaliças e le-
gumes, que variou 52,48%, 
no quarto trimestre, ante 
-31,93%, no anterior.

Contribuíram também 
para o acréscimo da taxa do 
IPC-3i os grupos vestuário 
(-0,55% para 1,46%) e edu-
cação, leitura e recreação 
(2,21% para 2,85%). Para 
cada uma destas classes de 
despesa, vale citar o com-
portamento dos itens: roupas 
(-1,01% para 1,73%) e pas-
sagem aérea (19,60% para 
30,61%).

Em contrapartida, os gru-
pos habitação (1,74% para 
-0,89%), transportes (0,73% 
para -0,20%), saúde e cui-
dados pessoais (1,20% para 
1,14%) e despesas diversas 
(0,66% para 0,31%) apre-
sentaram decréscimo em 
suas taxas de variação.

Redução do número das ações 
trabalhistas tende a ser temporária

Estima-se que no ano de 
2018 houve redução de 35% 
das ações trabalhistas em todo 
Brasil, devido à intensa dis-
tribuição no período anterior 
à data de entrada em vigor da 
Reforma Trabalhista e ao fato 
dos autores atentarem para 
o princípio da sucumbência, 
quando a parte vencida em 
um processo judicial deve ar-
car com o pagamento de todos 
os gastos decorrentes da ativi-
dade processual.

Segundo a advogada tra-
balhista Ana Cristina Ga-
meleira, esse quadro tende 
a modificar, considerando 
o fato de os juízes associa-
rem o pagamento da sucum-
bência à comprovação de 
capacidade financeira dos 
reclamantes (e limitando a 
execução ao prazo de dois 

anos). Com isso, alguns tri-
bunais estão decidindo pela 
isenção das custas processu-
ais e sucumbência.

“Essa tendência faz com 
que os riscos dos autores se-
jam amenizados e os mesmos 
voltem a ajuizar ações sem 
prejuízos financeiros”, afirma 
a especialista. A nova legisla-
ção trabalhista, válida desde 
novembro de 2017, alterou 
mais de 100 artigos da Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT). A Reforma Trabalhista 
trouxe novas definições para 
férias, jornada de trabalho, 
relação com sindicatos das 
categorias, além da criação 
de novas modalidades de con-
tratação. Um dos efeitos mais 
percebidos é a redução do nú-
mero de novos processos tra-
balhistas movidos. 

Battisti volta à 
Roma após 40 anos

Cesare Battisti, 64 anos, 
chegou nesta segunda-feira 
ao aeroporto de Ciampino, 
em Roma. Sem algemas, 
foi recebido por agentes do 
grupo operacional móvel da 
polícia penitenciária. Logo 
depois, foi levado para a 
prisão de Rebibbia, na ca-
pital italiana, onde cumprirá 
prisão perpétua na ala de se-
gurança máxima “reservada 
a terroristas e em regime de 
isolamento por um período 
de seis meses”.

Rodovias federais 
duplicadas

O Projeto de Lei 10.683/18 
pretende obrigar a União a 
construir apenas rodovias fe-
derais duplicadas. Além dis-

so, o texto dá prazo máximo 
e improrrogável de 10 anos, 
a partir da sanção da futura 
lei, para que as rodovias fe-
derais existentes até então 
sejam todas duplicadas.

Restituição do  
IR de 2008 a 2018

A Receita liberou a con-
sulta ao lote multiexercício 
de restituição do Imposto so-
bre a Renda da Pessoa Físi-
ca, contemplando as restitui-
ções residuais referentes aos 
exercícios de 2008 a 2018. 
O crédito bancário para 
257.094 contribuintes será 
realizado no dia 15 de janei-
ro, totalizando mais de R$ 
667 milhões. Para saber se 
teve a declaração liberada, o 
contribuinte deverá acessar o 
site da Receita, ou ligar para 
o Receitafone 146.
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Em briga de marido e mulher 
deve-se meter a colher

Vem de algum tempo a discussão nos tribunais sobre 
se a conversão, em cestas básicas ou em prestação de ser-
viços à comunidade, da condenação penal de homem que 
bate em mulher, não seria uma forma oblíqua de desvirtu-
ar a Lei Maria da Penha e banalizar a agressão. Na minha 
opinião, o homem que bate em mulher deve ser conde-
nado e preso, imediatamente após a constatação do fato 
criminoso. Deve cumprir pena, além de responder pelos 
danos materiais, pelos lucros cessantes, isto é, por aquilo 
que a mulher razoavelmente deixou de ganhar se esteve 
impedida de trabalhar; deve ser condenado a responder 
pelo custo do tratamento médico, clínico ou psicológico, 
e de algum medicamento, fisioterapia ou prótese necessá-
rios em decorrência da agressão.

O foro está repleto de casos de reincidência de agres-
sores. O homem agride, a mulher denuncia, depois acor-
dam por cestas básicas ou prestação de serviços comuni-
tários, seja por uma forma indecente de mercantilização 
da agressão, seja por medo, seja por um amor doentio que 
ata e desata a relação, sempre nesse nível de agressão, e 
dois meses depois lá estão de novo, com nova represen-
tação da mulher.

O STJ decidiu, nesta semana, que um homem conde-
nado com base na Lei Maria da Penha, por agressão do-
méstica de pequena gravidade (como por exemplo, lesões 
simples, ameaça ou perturbação) terá de prestar serviços 
à comunidade no primeiro dos dois anos da pena restriti-
va de direitos que terá de cumprir. A decisão do juízo con-
tra violência doméstica permitiu a conversão de parte da 
pena em prestação de serviços, mas o Tribunal de Justiça 
do Mato Grosso, acolhendo intervenção do Ministério 
Público, reformou a decisão para impedir a conversão da 
pena. A Defensoria Pública recorreu ao STJ, e o ministro 
Hamilton Carvalhido, no exercício ocasional da Presi-
dência da Corte, acolheu habeas corpus impetrado por ela 
e restabeleceu a decisão de primeiro grau, autorizando a 
substituição da pena.

Segundo os defensores públicos, a substituição da pena 
de prisão por uma de prestação de serviços era o que me-
lhor atendia ao princípio constitucional da individualiza-
ção da pena. O ministro Carvalhido confirma no acórdão 
que a sentença de primeiro grau determinara o cumpri-
mento da pena em regime aberto. O que a doutrina e a 
jurisprudência vinham afirmando até então é que a substi-
tuição da pena não é aplicável nos casos de violência con-
sumada à pessoa, isto é, quando a agressão deixou de ser 
uma ameaça e o agressor foi às vias de fato. O ministro 
entendeu, contudo, que, nos crimes domésticos de menor 
gravidade, a substituição da pena é possível.

O que o STJ quis dizer foi o seguinte: aí, machões 
sul-americanos: se forem bater, deem apenas uns tapas 
e uns pontapés no traseiro, que aqui a gente conver-
te a cana em cestas básicas ou prestação de serviços 
comunitários e fica tudo bem; não espanquem suas 
mulheres, companheiras, namoradas, porque aí a gente 
vai ter de aplicar a lei… Segundo o antigo ditado, em 
briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje 
é exatamente o contrário. Em briga de marido e mu-
lher qualquer um pode meter a colher se presenciar a 
ameaça ou agressão física à mulher. Basta comunicar o 
crime à delegacia especializada.

MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77

NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta

Registro CVM nº 01794-9

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS
LOGÍSTICA S/A realizada às 13 horas do dia 14 de dezembro de 2018.
LOCAL: no escritório da Companhia em São Paulo, localizado na Rua Bela 
Cintra nº 986, conjunto 81, na Cidade e Estado de São Paulo. PRESENÇA:
com a maioria dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos
Eduardo Rispoli Quartieri, Carlos Hector Rezzonico, Elder Rapachi, Fernando 
César Paim, Giane Luza Zimmer Freitas, Luis Fernando Barbosa Martinez, 
Pedro Gutemberg Quariguasi Netto e Sonia Zagury (substituída neste 
ato, nos termos do art. 12, (b) do Estatuto Social, por Giane Luza Zimmer 
Freitas). CONVOCAÇÃO: na forma do Estatuto Social da Companhia. 
MESA: Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente. DELIBERAÇÕES: o 
Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea “l” do artigo 16 
do Estatuto Social, (i) ratificar a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 
de Comercialização de Serviços de Transporte Ferroviário e Outras 
Avenças firmado com a VALE S.A., conforme devidamente justificado no 
Anexo I a esta ata, bem como todos os atos que a Diretoria já praticou 
com relação a esse instrumento e (ii) aprovar a celebração dos demais 
instrumentos contratuais listados no Anexo I. A Diretoria ressaltou que os 
instrumentos contratuais estão em condições equitativas e de mercado, 
conforme legislação aplicável. Registre-se que, nos termos do art. 156 da 
Lei das S.A., (i) os conselheiros Carlos Eduardo Rispoli Quartieri, Giane 
Luza Zimmer Freitas e Sonia Zagury (substituída neste ato, nos termos do 
art. 12, (b) do Estatuto Social, por Giane Luza Zimmer Freitas) abstiveram-
se de votar em relação à ratificação da celebração do 2º Termo Aditivo ao 
Contrato de Comercialização de Serviços de Transporte Ferroviário e Outras 
Avenças firmado com a VALE S.A. e à aprovação do Contrato de Prestação 
de Serviços de Transporte Ferroviário de Carga a ser firmado com a VLI 
MULTIMODAL S.A..; (ii) os conselheiros Luis Fernando Barbosa Martinez 
e Pedro Gutemberg Quariguasi Neto abstiveram-se de votar em relação à 
aprovação (a) do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Comodato nº CCOM015/
MRS/2006 a ser firmado com a COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, 
(b) do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte
Ferroviário de Carga Nº S13277231A/ S13277231B/ S13277231C/
S12590542/S12590607 a ser firmado com a COMPANHIA SIDERÚRGICA 
NACIONAL; (iii) o conselheiro Elder Rapachi absteve-se de votar em
relação à aprovação (a) da Proposta Comercial de Prestação de Serviços
de Transporte Ferroviário a ser firmada com a GERDAU AÇOMINAS S.A. e
(b) do Contrato de Transporte Ferroviário de Carga (minério de ferro) a ser
firmado com a GERDAU AÇOMINAS S.A.; (iv) os conselheiros Alejandro
Daniel Laiño e Carlos Hector Rezzonico abstiveram-se de votar em relação
a aprovação (a)  da Proposta Comercial de Prestação de Serviços de
Transporte Ferroviário a ser firmada com a TERNIUM DO BRASIL LTDA. e
(b) do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte
Ferroviário de Carga a ser firmado com a MINERAÇÃO USIMINAS S.A.,
todos devidamente detalhados no Anexo I. Certidão da JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Nome: MRS Logística S/A – Nire:
33.3.0016356-5 – Protocolo: 00-2018/469100-1 – 18/12/2018. Certifico o
arquivamento em 18/12/2018 e o registro sob o número: 00003459502 –
Data: 18/12/2018. Bernardo F. S. Berwanger –  Secretário Geral.

Couromoda começa sob expectativa de 
dias melhores para o setor calçadista

O setor de calçados deve 
retomar o caminho do cres-
cimento e do emprego a par-
tir de um cenário econômico 
mais favorável a partir deste 
ano, espera o presidente da 
feira Couromoda, Francisco 
Santos. Para colaborar com 
este otimismo, o governador 
de São Paulo, João Doria Jr., 
acena com sua agenda libe-
ral:

“Não fazer guerra fiscal 
e melhorar a logística, por 
meio de uma série de priva-
tizações no estado, incluindo 
o setor ferroviário, o sistema 
de hidrovia Tietê-Paraná e o 
Porto de Santos”, disse Do-
0ria Jr.

A abertura da 46ª edição 
da feira ocorreu no início da 
tarde desta segunda-feira, 
nos pavilhões do Expo Cen-
ter Norte. A mostra segue até 
quinta-feira. Além de Doria, 
esteve presente o governador 
do Rio Grande do Sul, Edu-
ardo Leite.

Ceará é o primeiro produ-
tor e segundo maior expor-
tador brasileiro de calçados. 
O Rio Grande do Sul ocupa, 

respectivamente, a segunda e 
a primeira posições. “Vamos 
trabalhar o mercado, para 
quem investe e empreende, 
reduzindo a burocracia e os 
custos logísticos e tributários 
e aprimorando a qualificação 
de mão de obra para o setor”, 
reforçou Leite.

Os principais polos no 
Estado de São Paulo são, 
Franca, Birigui e Jaú. Con-
forme dados do Relatório 
Setorial da Indústria de 
Calçados de 2018 (com da-
dos de 2017), versão mais 
atualizada disponível, ela-
borado pela Associação 
Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados), 
das esteiras das fábricas 
paulistas saíram 71,7 mi-
lhões de pares, que repre-
senta 7,9% do total produ-
zido no Brasil.

As exportações das in-
dústrias do estado renderam 
US$ 113,7 milhões e repre-
sentam 10,4% do montan-
te total obtido pelo Brasil 
no segmento, situando São 
Paulo na terceira posição 
em termos de valores, sendo 

superado por Rio Grande do 
Sul e Ceará. Em termos de 
volume, foram enviados ao 
exterior 7,4 milhões de pa-
res, o que garante a quinta 
colocação nacional. Ao todo, 
São Paulo conta com 2.222 
empresas, que geram 38.500 
empregos diretos. 

O Rio Grande do Sul foi 
responsável pela produção 
de 186,9 milhões de pares, o 
que representa 20,6% do to-
tal nacional, sendo superado 
neste quesito somente pelo 
Ceará, que produziu 255,7 

milhões de pares (28,1% do 
total).

Já em termos de expor-
tação, os gaúchos lideram 
o ranking brasileiro, sendo 
responsáveis por 41,4% da 
receita obtida com embar-
ques internacionais, geran-
do divisas da ordem de US$ 
451,8 bilhões, ou seja, mais 
de 1 bilhão de reais. No esta-
do, estão instaladas mais de 
2,3 mil empresas calçadistas 
(34% do total no Brasil), que 
geram 93 mil empregos dire-
tos (33% do total no Brasil).

Quase 40% das lojas de calçados e couro são para mulheres
Levantamento feito pela 

Couromoda, feira do setor 
de calçados e artigos em 
couro, coordenada pelo di-
retor do Fórum Couromoda 
Airton Manoel Dias, a Pes-
quisa Perfil do Varejo Bra-
sileiro do Calçado, em sua 
terceira edição, mostra um 
notável crescimento dos 
canais de venda digitais 
das lojas físicas, levado 
pela nova cultura de consu-
mo virtual, gerando conse-
quente aumento do giro de 
produtos em loja.

Realizada em duas etapas, 
uma feita com 467 empresas 
que responderam ao ques-
tionário virtual; e outra com 
entrevistas por telefone com 
15% dessa amostragem, a 
pesquisa revela dados sobre 

mudança de hábito e forma 
de consumo.

Segundo o estudo, quanto 
aos tipos de lojas 39% são 
de produtos femininos; 29% 
são multimarcas; 19%, cor-
respondem a magazines (lo-
jas de calçados/roupas); 5% 
são de bolsas; 3%, masculi-
nas; 3%, infantis; e 2%, de 
tênis e materiais esportivos. 
Considerando que em 2014, 
as lojas de produtos femini-
nos representavam 16% da 
fatia, houve um crescimento 
de 23% em quatro anos.

Confirmando tendência 
observada na pesquisa de 
2014, é nítido o movimento 
das lojas em reduzir esto-
ques. Está sendo provoca-
da, possivelmente, diante 
da crescente velocidade de 

renovação de modelos/cole-
ções, exigindo estoques me-
nores, com redução nos ris-
cos de pontas e saldos, que 
acabam sendo vendidos com 
margens mais baixas.

Outro indicativo que evi-
dencia a mudança de hábito 
de compra do cliente, é a 
maior proximidade com o 
comércio virtual. Em 2014 
as lojas físicas que tinham 
uma interface de venda vir-
tual correspondiam à 11%, 
em 2018 esse número subiu 
para 30%.

Em 2018 foi constatado 
que somente 10% das lojas 
usam controles de estoque 
manuais/informais. A neces-
sidade de controle para obter 
melhores resultados exigem 
métodos mais eficientes de 

gerenciamento do negócio. 
Uma gestão digital cada vez 
mais sofisticada é a escolha 
da maior parte dos empre-
sários (35%), trazendo um 
giro maior com um estoque 
reduzido.

A necessidade de uma 
relação mais próxima en-
tre indústria e lojista foi o 
principal item apontado na 
etapa de entrevistas telefôni-
cas – agilidade na entrega da 
mercadoria e reposição do 
estoque, aumentar a “vida” 
de coleções de meia-esta-
ção (que têm maior saída) e 
uma compreensão e parceria 
maior na venda/promoção/
liquidação dos modelos que 
não tiveram bom desempe-
nho, foram destacados pelos 
entrevistados.

JUÍZO DE DIREITO DA 48ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - RJ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com prazo de 20 dias, para Intimação dos HERDEIROS DE 
MERHY CURY: Regina Célia de Oliveira e Silva Cury, Ieda Tatiana 
Cury, Luiz Gabriel de Oliveira e Silva Cury, George Albuquerque, 
Caroline Cury de Albuquerque, George Marcell Cury de Albuquer-
que, Tereza de Jesus Cury e Larissa Ludmilla de Oliveira e Silva, 
extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
proposta por JUCÉLIO GOMES DE LIMA em face de IEDA BAR-
BOSA CURY (Processo nº 0188768-58.2007.8.19.0001 - antigo 
2007.001.184205-5). O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz de 
Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem e interessar possa, que pelo mesmo INTIMA 
aos HERDEIROS DE MERHY CURY: Regina Célia de Oliveira 
e Silva Cury, Ieda Tatiana Cury, Luiz Gabriel de Oliveira e Silva 
Cury, George Albuquerque, Caroline Cury de Albuquerque, Geor-
ge Marcell Cury de Albuquerque, Tereza de Jesus Cury e Larissa 
Ludmilla de Oliveira e Silva, da designação das datas: 18/02/19 e 
21/02/19, às 12:00h, para o 1º e o 2º Leilão, respectivamente, do 
Imóvel situado na Rua Haroldo Lobo, nº 294, Portuguesa, Ilha do 
Governador/RJ; penhorado nos supramencionados autos; através 
do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RY-
MER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente 
no escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo 
Braga, nº 227, sala 1.110, Castelo/RJ. Este Juízo funciona na Av. 
Erasmo Braga nº 115, salas 325C, 327C e 329C - Castelo/RJ. E, 
foi expedido o presente, publicado e afixado no local de costume. 
Dado e passado nesta cidade, RJ, 14/12/2018. Eu, Simone Slei-
man Razuck, Mat. 01-28499, Chefe de Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior, Juiz de Direito.

Produção de bicicletas 
aumenta 15,9% no Brasil

As fabricantes de bici-
cletas produziram 773.641 
unidades em 2018, volu-
me 15,9% superior ao de 
2017 (667.363 unidades), 
de acordo com dados da 
Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motone-
tas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo), divulgados 
nesta segunda-feira em São 
Paulo.

Em dezembro, foram 
produzidas 21.857 unida-
des, volume equivalente 
ao do mesmo período de 
2017 (21.879 unidades). 
Na comparação com no-
vembro de 2018 (83.726 
unidades), houve queda de 
73,9%.

Segundo o vice-presi-
dente do Segmento de Bi-
cicletas da Abraciclo, Cyro 
Gazola, a retomada nos 
negócios, após quatro anos 
em declínio, foi impulsio-
nada pela maior oferta de 
produtos, preços mais com-
petitivos e expansão da mo-
bilidade urbana.

“Isso mostra com cla-
reza o impacto positivo 
da ampliação das redes de 
ciclovias, ciclofaixas e ci-
clorrotas nas cidades bra-
sileiras”, disse. Ele ainda 
atribui ao desempenho 
positivo a uma redução do 
índice de inadimplência 
dos consumidores, aliada 
ao aumento da oferta de 
crédito pelas instituições 
financeiras.

Os volumes de bicicletas 
produzidos no Polo Indus-
trial de Manaus em 2018 
foram distribuídos para co-
mercialização para as se-
guintes regiões do país: Su-
deste, com 55,4% das unida-
des; Sul, 19,5%; Nordeste, 
14,7%; Centro-Oeste, 5,8%; 
e Norte, 4,6%.

De acordo com a Abraci-
clo, a produção de bicicle-
tas deve ter um aumento de 
10,8% em 2019, chegando a 
857 mil unidades.

Segundo Gazola, a ex-
pectativa está baseada nas 
mudanças e implantação de 
novas medidas na economia, 
que podem ocorrer com o 
novo governo, além da con-
tinuidade dos lançamentos 
de bicicletas de maior valor 
agregado.

De acordo com o execu-
tivo, o mercado percebe e 
responde positivamente à 
melhoria contínua da tecno-
logia, qualidade e gama de 
oferta dos produtos e marcas 
nacionais, que têm preços 
mais acessíveis aos consu-
midores.

“Com a redução do en-
dividamento das famílias, 
devem ser retomadas as 
compras planejadas, tendo, 
ainda, o apoio do varejo na 
oferta de crédito mais aces-
sível. Esses fatores podem 
levar a uma aceleração da 
demanda já no primeiro se-
mestre do ano”, finalizou. As 
informações são da Agência 
Brasil.

Eternit deixa de usar amianto 
na produção de telhas

Na última quinta-feira, 
em nota, a Eternit anunciou 
que deixou de utilizar a fibra 
mineral crisotila (amianto) 
como matéria-prima na pro-
dução de telhas de fibroci-
mento. A substituição pela 
fibra sintética foi feita gra-
dualmente ao longo dos últi-
mos anos e concluída ao fim 
de 2018, conforme a empre-
sa havia anunciado em 27 de 
novembro de 2017.

A utilização do amianto 
foi interrompida em todas as 
cinco fábricas da Eternit que 
produzem telhas, entre ou-
tros produtos, localizadas no 
Rio de Janeiro, em Colombo 
(PR), Simões Filho (BA), 
Goiânia e Anápolis (GO). 
A companhia ressalta que o 
uso e a comercialização da 
substância continuam sendo 

permitidos, por força de li-
minar do Superior Tribunal 
Federal, até que uma decisão 
final seja tomada pela Cor-
te. Mesmo estando em con-
formidade com a legislação 
vigente, a Eternit decidiu dar 
prosseguimento às mudan-
ças com base em um plano 
estratégico da empresa.

O presidente da Eternit, 
Luis Augusto Barcelos Bar-
bosa, explica que a decisão 
acompanhou antes de mais 
nada uma tendência de mer-
cado. “Como havíamos an-
tecipado, ao longo dos últi-
mos meses, reforçamos os 
investimentos necessários 
para a troca de máquinas e 
equipamentos e adaptamos 
o processo tecnológico e in-
dustrial para o uso da fibra 
sintética de polipropileno. 
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Mário Vilalva confirmado  
na presidência da Apex

Após a crise gerada pela demissão de Alecxandro Car-
reiro da presidência da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex), o Palácio do Pla-
nalto confirmou na quinta-feira, que o embaixador Mário 
Vilalva vai comandar o órgão. Ele foi indicado pelo chan-
celer Ernesto Araújo. Jair Bolsonaro se reuniu com Vilal-
va, que é especialista em comércio exterior. Foi embai-
xador brasileiro em Santigo (Chile) por quatro anos. Em 
2010, foi nomeado para a embaixada do Brasil em Lisboa 
(Portugal) e também assumiu a embaixada em Berlim.

Porto de Santos bate recorde
O Porto de Santos fechou o ano de 2018 com recor-

de na movimentação de cargas, atingindo 131,5 milhões 
de toneladas, um aumento de 1,3% sobre o ano anterior, 
quando o volume ficou em 129,8 milhões de toneladas. O 
resultado consta de balanço inicial feito pela Companhia 
Docas do Estado de São Paulo (Codesp), autoridade por-
tuária e administradora do complexo portuário santista. 
A soja destacou-se como a carga de maior volume movi-
mentado e bateu recorde anual: 20,3 milhões toneladas, 
um crescimento de 23% sobre a maior marca anterior es-
tabelecida, em 2017.

O açúcar e o milho destacaram-se também, mas tiveram 
desempenho inferior aos recordes estabelecidos no ano 
passado. Foram movimentadas 14,2 milhões de toneladas 
de açúcar, cerca de 24,3% abaixo do ano anterior (18,7 
milhões de toneladas). De milho foram movimentadas 
12,4 milhões de toneladas, volume cerca de 12,6% menor 
do que o verificado em 2017. Outro importante destaque 
foram os embarques de celulose que contaram com novo 
terminal no porto para escoar a produção de Três Lagoas, 
Mato Grosso do Sul. As exportações do produto atingiram 
4,5 milhões de toneladas, correspondendo a uma expan-
são de 46,4% frente ao resultado de 2017.

Câmara Árabe abre inscrições para a Gulfood
A Câmara de Comércio Árabe Brasileira está com ins-

crições abertas para empresas brasileiras de alimentos e 
bebidas interessadas em participar da 24ª edição da Gul-
food, maior feira do setor no Oriente Médio, que ocorre 
de 17 a 21 de fevereiro no Dubai World Trade Centre, em 
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A oferta é apenas 
para empresas associadas à Câmara Árabe, e as inscrições 
podem ser feitas até 24 de janeiro, entrando em contato 
com o Departamento Comercial da entidade (informações 
abaixo). As vagas são limitadas.

Segundo a organização da Gulfood, são esperados 
mais de 98 mil visitantes de todo o mundo e mais de 5 
mil empresas expositoras. O evento terá como tema “The 
World of Good. The World of Food” (em tradução livre, 
“O Mundo do Bem. O Mundo da Comida”), e tratará de 
tendências de consumo, inovação, oportunidades de negó-
cios e novos sabores.

Em 2018, o Brasil exportou US$ 7,7 bilhões em alimen-
tos e bebidas para os 22 países árabes – se considerado 
como bloco, é o segundo maior consumidor internacional 
deste setor brasileiro, perdendo apenas para a China. So-
mente para os Emirados Árabes Unidos, as vendas soma-
ram US$ 1,23 bilhão. Os produtos alimentícios brasileiros 
mais consumidos pelos árabes são soja, açúcar, carne de 
frango e bovina, café e milho.

O pavilhão da Câmara Árabe na Gulfood tem 33 metros 
quadrados (na foto, o estande na edição de 2018). Além 
de espaço no estande com estrutura física, comunicação 
visual de cada marca e recepcionistas, as empresas parti-
cipantes terão o suporte da entidade para relacionamentos 
de negócios e apoio na tradução. A Travel Plus é a agência 
de viagens oficial da instituição para a Gulfood. No total, 
a feira setorial contará com a participação de mais de 90 
empresas brasileiras em diferentes pavilhões.

Mais informações: www.anba.com.br

Brasil é destaque de exportação de carne bovina
O volume de carne bovina exportada pelo Brasil ao 

longo de 2018 foi recorde, informou a Associação Brasi-
leira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) nesta 
segunda-feira (07). O total embarcado foi de 1,64 milhão 
de toneladas, o que representou um crescimento de 11% 
sobre 2017, ultrapassando previsão feita pela entidade em 
dezembro. Segundo a Abiec, o recorde consolida a posi-
ção do País como principal exportador mundial do produ-
to. Isso porque, segundo a associação, este é o maior vo-
lume já exportado entre todos os países exportadores. Nos 
últimos dois anos as exportações vêm crescendo numa 
média de 10% ao ano em volume e faturamento.

A receita gerada pelos embarques teve aumento de 
7,9% de 2017 para 2018, somando US$ 6,57 bilhões. A 
Abiec avalia que o resultado é reflexo do reconhecimento 
da qualidade da carne brasileira nos mercados doméstico 
e internacional. “Os bons resultados são frutos de um tra-
balho de melhoria em todas as etapas do processo produ-
tivo, que nos permite cumprir as mais exigentes regras in-
ternacionais com uma carne de qualidade e competitiva”, 
declarou o presidente da Abiec, Antônio Jorge Camar-
delli, em nota divulgada pela Associação. Os dados mais 
positivos foram os do segundo semestre de 2018. O mês 
de setembro foi o principal destaque, com embarques de 
178 mil toneladas e faturamento de US$ 700 milhões. Os 
números significam alta de 31,75% em volume e 25,86% 
em faturamento se comparados ao mesmo mês do ano de 
2017.

 Fonte: Coad
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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.
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Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações da Petrobras terminaram cotadas a R$ 24,91, 
com perda de 0,32%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações da Oi terminaram cotadas a R$ 1,43, com perda 
de 3,38%.  Os três indicadores semanais mostram mercado 
comprado.

As ações do Pão de Açúcar terminaram cotadas em R$ 
89,76 e com valorização de 1%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações da Cielo terminaram cotadas a R$ 10,95 com va-
lorização de 2,24%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado. 

As ações da Localiza terminaram cotadas a R$ 29,21, 
com desvalorização de 0,92%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações da Ecorodovias terminaram cotadas a R$ 
10,70, com valorização de 2,39%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.
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MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77

NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta

Registro CVM nº 01794-9

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS
LOGÍSTICA S/A realizada às 14:30 horas do dia 14 de dezembro de 2018.
LOCAL: no escritório da Companhia em São Paulo, localizado na Rua Bela 
Cintra nº 986, conjunto 81, na Cidade e Estado de São Paulo. PRESENÇA:
com a maioria dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos
Eduardo Rispoli Quartieri, Carlos Hector Rezzonico, Elder Rapachi, Fernando 
César Paim, Giane Luza Zimmer Freitas, Luis Fernando Barbosa Martinez, 
Pedro Gutemberg Quariguasi Netto e Sonia Zagury (substituída neste 
ato, nos termos do art. 12, (b) do Estatuto Social, por Giane Luza Zimmer 
Freitas). CONVOCAÇÃO: na forma do Estatuto Social da Companhia. 
MESA: Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente. DELIBERAÇÕES: o 
Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento de investimento 
e de custeio, no valor de R$ 3.382.572.228,31 (três bilhões e trezentos 
e oitenta e dois milhões e quinhentos e setenta e dois mil e duzentos e 
vinte e oito reais e trinta e um centavos) e da depreciação, no valor de R$ 
645.165.976,68 (seiscentos e quarenta e cinco milhões e cento e sessenta 
e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos). 
O orçamento de investimento e de custeio para o exercício de 2019 
compreende (i) os custos no valor de R$ 2.495.917.590,24 (dois bilhões 
e quatrocentos e noventa e cinco milhões e novecentos e dezessete mil e 
quinhentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) e (ii) os investimentos 
totais no valor de R$ 886.654.638,07 (oitocentos e oitenta e seis milhões 
e seiscentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e trinta e oito reais e 
sete centavos). Certidão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – Nome: MRS Logística S/A – Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 
00-2018/469121-4 – 18/12/2018. Certifico o arquivamento em 18/12/2018 e
o registro sob o número: 00003459511 – Data: 18/12/2018. Bernardo F. S.
Berwanger –  Secretário Geral.

Investimento estrangeiro direto na  
China cresceu quase 25% em dezembro

O investimento estrangei-
ro direto (IED) na parte con-
tinental da China registrou 
recuperação em dezembro, 
ao saltar quase 25% em ter-
mos anuais,segundo dados 
oficiais divulgados nesta 
segunda-feira. Um total de 
5.830 novas empresas de 
capital estrangeiro foi es-
tabelecida no mês passado 
no país, aumento anual de 
20,5%. Ao longo do ano de 
2018, foram criadas 60.533 
novas empresas de capital 
estrangeiro, uma alta anual 
de 69,8%.

O IED em dezembro atin-
giu 92,34 bilhões de yuans, 
um aumento anual de 24,9%, 
informou o Ministério do 
Comércio em um comunica-
do. Na cotação em dólares, 
o investimento somou US$ 
13,71 bilhões, aumento de 
23,2%. O resultado marcou 
uma reviravolta em relação 

ao declínio anual de 26,3% 
em termos do yuan e uma 
queda de 27,6% em dólares 
em novembro.

Em 2018, o IED subiu 
0,9% para 885,61 bilhões de 
yuans. Em dólares, cresceu 
3% para US$ 134,97 bilhões. 
O IED do país foi recorde no 
ano passado, de acordo com 
o comunicado.

O IED no setor manufatu-
reiro cresceu 20,1%, com o 
investimento no setor de alta 
tecnologia subindo 35,1%. 
O país registrou quase 1.700 
importantes projetos de IED 
com valor de contrato acima 
de US$ 50 milhões, 23,3% a 
mais que no ano anterior.

“Como um indicador 
orientador do investimen-
to estrangeiro, o número 
de grandes projetos de IED 
em contratos registrou um 
aumento acentuado, mos-
trando que a confiança dos 

investidores estrangeiros na 
China não foi prejudicada”, 
disse Tang Wenhong, chefe 
do Departamento de Admi-
nistração de Investimentos 
Estrangeiros do Ministério 
do Comércio. “Uma vez que 
a China continue seguindo 
um caminho de desenvol-
vimento de alta qualidade 
e se abrindo ainda mais, 
sua atração aos investido-
res estrangeiros continuará 
inabalável”,acrescentou.

Segundo a agência de no-
tícias Xinhua, a China ado-
tou uma série de medidas 
para abrir mais suas portas, 
facilitando as restrições de 
capital estrangeiro, simplifi-
cando os procedimentos ad-
ministrativos e protegendo 
melhor os direitos das em-
presas estrangeiras.

No ano passado, o Banco 
Mundial elevou a China em 
32 posições no ranking de 

ambiente de negócios, en-
quanto 95% das empresas 
pesquisadas pelo Conselho 
Empresarial EUA-China in-
dicaram que aumentariam o 
investimento ou manteriam 
sua presença na China no 
próximo ano.

Em uma recente entrevis-
ta, o ministro do Comércio, 
Zhong Shan, disse que o país 
continuará reduzindo as lis-
tas negativas para investido-
res estrangeiros e permitin-
do empresas de propriedade 
integral em mais setores em 
2019.

Os dados de segunda-fei-
ra mostraram que o investi-
mento do Reino Unido subiu 
150,1% no ano passado, o 
mais acelerado entre as prin-
cipais fontes de investimento 
da China, enquanto o inves-
timento dos países ao longo 
do Cinturão e Rota registrou 
um crescimento de 13,2%.

Citigroup admite  
queda inesperada  
na receita trimestral

Contrariando as estimati-
vas de analistas que espera-
vam anúncio de aumento da 
receita, o norte-americano 
Citigroup, maior empresa do 
ramo de serviços financeiros 
do mundo, divulgou nesta 
segunda-feira que apurou 
uma queda inesperada nos 
números do quarto trimestre 
devido a um forte declínio 
em seus negócios de renda 
fixa, prejudicado pela vola-
tilidade nos mercados finan-
ceiros no final do ano.

A receita caiu 2% ante ao 
mesmo período do ano an-
terior, para US$ 17,12 bi-
lhões Analistas esperavam 
alta de 1,7% na receita, 
para R$ 17,55 bilhões, de 
acordo com dados IBES da 
Refinitiv.

O Citi é o primeiro dos 
principais bancos dos EUA 
a divulgar os resultados do 
quarto trimestre. JPMorgan, 
Bank of America e Goldman 
Sachs ainda irão divulgar 
seus balanços ao longo desta 
semana.

Sendo uma das maiores 
empresas do mundo, o Citi 
financia projetos de de-
senvolvimento oferecendo 
para empréstimo uma linha 
de crédito  a juros baixos. O
lucro trimestral, excluindo 
um ganho atrelado a impos-
tos, subiu para US$ 4,22 bi-
lhões, ou US$ 1,61 por ação, 
no trimestre encerrado em 
31 de dezembro, ante US$ 
3,7 bilhões, ou 1,28 dólar 
por ação, um ano antes. Se-
gundo a Reuters, analistas 

aguardavam lucro de US$ 
1,55 por ação.

“Um quarto trimestre 
volátil impactou alguns de 
nossos negócios sensíveis 
ao mercado, particularmen-
te o de renda fixa”, disse o 
presidente-executivo do Ci-
tigroup, Michael Corbat, em 
comunicado. A receita de 
renda fixa caiu 21% no tri-
mestre devido ao aumento 
dos spreads de crédito.

O aperto na receita fez 
com que o Citi perdesse por 
pouco sua meta de efici-
ência para o ano, apesar de 
uma queda de 4% nas despe-
sas. O banco encerrou o ano 
com um índice de eficiência 
de 57,4%, pouco abaixo de 
sua meta de 57,3%. Apesar 
de não ter atingido seus ob-
jetivos de eficiência, o Citi 
superou sua meta de retorno 
ROTCE, uma medida am-
plamente observada sobre o 
quão bem os bancos usam 
o dinheiro dos acionistas. O 
Citi divulgou um ROTCE de 
2018 de 10,9 por cento, su-
perando sua meta de 10,5%.

Fundado em 1998, o Citi 
foi a primeira empresa ame-
ricana a unir seguros com
serviços bancários desde 
a Grande Depressão. Possui 
cerca de 300 mil funcioná-
rios e mais de 200 milhões de 
clientes em mais de 100 paí-
ses, com seus ativos valendo
algo em torno de US$ 1,6 tri-
lhão. É o principal negocia-
dor do Tesouro dos Estados 
Unidos e suas ações fazem
parte do índice Dow Jones. 

Sem taxa de aplicação, mais 
investidores no Tesouro Direto

Em novembro, foram re-
gistrados 28 mil novos in-
vestidores ativos no Tesou-
ro Direto. Em comparação 
ao mesmo mês de 2017, 
o acréscimo foi de 6.618. 
Houve um aumento consi-
derável nos últimos meses 
de novos investidores no Te-
souro Direto , depois que 
os principais bancos do país 
zeraram a taxa de custódia 
para aplicação no programa 
de compra e venda de títulos 
públicos. Ao todo, o Tesouro 
Direto tem 752.094 investi-
dores ativos.

No segundo semestre 
do ano passado, os bancos 
zeraram as taxas de custó-
dia para aplicações no Te-
souro Direto. A medida dos 
bancos não foi um movi-
mento isolado. Corretoras 
independentes já ofereciam 
a isenção.

O Tesouro Direto é um 
programa de negociação de 
títulos públicos para pes-
soas físicas pela internet. É 
considerado uma opção de 
investimento segura e de 
baixo custo para o pequeno 
investidor, assim como a 
poupança. A diferença é que 
o Tesouro Direto costuma ter 
rentabilidade maior do que a 
poupança.

Quem compra títulos do 
Tesouro empresta dinheiro 
para o governo e se torna seu 
credor. Em troca, o investi-
dor vai receber os juros des-
sa negociação. Antes da cria-
ção do Tesouro Direto, em 
2002, apenas grandes inves-
tidores conseguiam comprar 
títulos públicos diretamente 
do governo. Os pequenos só 
tinham acesso a essas aplica-
ções por meio de fundos de 
investimento.
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JUÍZO DE DIREITO DA 05ª VARA DE FAMÍLIA 
COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução 
de Título Extrajudicial proposta por LÚCIA MARIA PASCHOAL 
GUIMARÃES em face de OLDEMAR CORREA GUIMARÃES 
- Processo nº. 0037213-38.2000.8.19.0001 (2000.001.035404-
8C), passado na forma abaixo: A LEISE RODRIGUES DE LIMA 
ESPIRITO SANTO - Juíza de Direito Em exercício da Vara acima, 
FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a OLDEMAR CORREA 
GUIMARÃES – CPF Nº. 029.752.037/72, na forma do Inciso 
I - Artigo 889 do NCPC, de que no dia 21/01/2019, às 14:00 
horas, no Átrio do Fórum da Capital, á Avenida Erasmo Braga, 
n°115, Térreo, (Hall dos Elevadores), Castelo/RJ, pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será vendido acima 
da avaliação, ou no dia 28/01/2019, pela melhor oferta, na forma 
do - §único, Art. 891 do CPC, o Imóvel situado na ESTRADA DO 
ESPINHAÇO nº. 1.260 – SÍTIO SANTA BÁRBARA, MUNICÍPIO 
DE GUAPIMIRIM – RJ. Avaliação: R$ 1.200.000,00 (Um milhão 
e duzentos mil reais). Conforme certidão do 02º Ofício de Magé/
RJ – matriculado sob o nº. 791, constando no ato R-3 Registrado 
em nome de OLDEMAR CORREA GUIMARÃES, brasileiro, 
engenheiro, casado pelo regime comum com LUCIA MARIA 
PASCHOAL GUIMARÃES. Inscrito na Prefeitura do Município 
de Guapimirim sob o nº.104494-0, onde não apresenta débito. 
Condição de pagamento: Arrematação à vista, acrescido de 
5% de comissão ao Leiloeiro e ás custas de Cartório de 1% até 
o máximo permitido. As certidões estão nos autos. E para que 
cheque ao conhecimento de todos os interessados foi expedido 
o presente, que será publicado através do site de leilões on-line: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e de acordo com o Art. 887 § 2º e 3º 
do NCPC, outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum e nos 
autos. Fica o executado, intimado dos Leilões por intermédio deste 
edital, na pessoa do seu advogado constituído nesses autos, na 
forma do Inciso I - Art. 889 do NCPC. Rio de Janeiro, 19/12/2018. 
Eu, Márcia Regina Sibreiros de Souza Oliveira, Responsável pela 
Serventia – Mat. 01/8947, o fiz datilografar e subscrevo. 

EXPRESSÃO SAI DE CENA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE QUE NÃO EXERCE MAIS

Forjas Taurus passa a ser Taurus Armas
Taurus Armas S.A. é a 

nova denominação social da 
companhia de armamentos 
Forja Taurus S.A. A empre-
sa, que é listada no Nível 
2 da B3, comunicou nesta 
segunda-feira que, conforme 
Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 29 de
junho de 2018, foi aprovada 
alteração de sua denomina-
ção social, excluindo a ex-
pressão “Forjas”, por se tra-
tar de atividade que não mais 
está sendo exercida.

A empresa – que ganhou 
conhecimento do grande 
público desde a campanha 
eleitoral do atual governo, 
cuja plataforma política é de 
reforço na área de seguran-
ça pública e de liberalização 
do porte de armas no país - 
movimentou diariamente em 
2018 um volume aproxima-
do de R$ 45 milhões. A mu-
dança de nome exigiu alte-
ração da Lei das Sociedades 
por Ações, e regulamentação 
da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM).

Desarmamento

Uma das pautas mais dis-
cutidas pelo presidente Jair 
Bolsonaro durante as elei-
ções foi a revogação do Es-
tatuto do Desarmamento, o 
que facilitaria o acesso do ci-
dadão às armas de fogo para 

defesa pessoal e patrimonial. 
Desta forma, os investidores 
passaram a enxergar uma 
oportunidade de lucro ao 
investirem nas ações da em-
presa que atua com hegemo-
nia no Brasil.

Maior empresa fabrican-
te de armamento portátil do 
país, a Taurus viu então suas 
ações a partir do segundo 
semestre de 2018 subiram 
expressivamente. Nas pri-
meiras duas semanas de se-
tembro, por exemplo, a em-
presa passou de companhia 
com volume inexpressivo na 
Bolsa ao ranking de ativos 
mais negociados do país. A 
empresa movimentou dia-
riamente um volume apro-
ximado de R$ 45 milhões, 
e mais de um milhão de ne-
gócios fechados em pregão. 
As ações ordinárias FJTA3 
saltaram de R$1,50 para 
R$15,50, quase 1000% de 
valorização.

Mudança de nome

Sobre a mudança de nome, 
de acordo com o comunicado 
da Taurus, ao encaminhar à re-
gistro na Junta Comercial do 
Rio Grande do Sul o ato con-
tendo essa alteração, houve 
exigência de complementação 
da denominação social, para 
fazer constar, também, na de-
nominação social, ainda, indi-

cação do objeto da sociedade. 
Assim, foi incorporado à nova 
denominação social a expres-
são “Armas”, possibilitando o 
registro do ato em 30 de outu-
bro de 2018, sob n.º 4877138 
com a nova denominação so-
cial da companhia,Taurus Ar-
mas S.A.

Segundo o diretor presi-
dente Salesio Nuhs, a altera-
ção da razão social, também 
faz parte do processo de re-
estruturação que a empresa 
está atravessando, baseado 
no tripé estratégico rentabi-
lidade sustentável, qualida-
de dos produtos e melhora 
dos indicadores financeiros 
e operacionais, e colabora 
para uma nova fase da com-
panhia.

Além disso, a mudança 
corrobora com a estratégia 
da empresa em focar no seu 
principal negócio, a produ-
ção e venda de armas, bem 
como, o desenvolvimento 
de novos produtos a fim 
de atender as necessida-
des do mercado interno e 
externo, principalmente, 
Estados Unidos, mas sem 
esquecer a abertura de no-
vos mercados, tais como: 
Ásia e África.

Reestruturação
O ano de 2018 foi o de 

mudanças na história da 
Taurus. No balanço do se-
gundo trimestre de 2018, 

a empresa apresentou o 
melhor resultado operacio-
nal desde 2009. Em meio à 
difícil situação financeira 
da companhia, proveniente 
de administrações passa-
das, Salesio Nuhs assumiu 
a Taurus no início do ano 
passado e, entre as princi-
pais medidas, realizou o 
reperfilamento da dívida 
da empresa com seus prin-
cipais credores, incluindo 
alongamento de cinco anos, 
sendo um de carência, e ju-
ros 50% menores. 

Além disso, houve a 
disponibilização para ven-
da de ativos e negócios 
não operacionais, como a 
descontinuidade da opera-
ção de capacetes e o ter-
reno da antiga planta em 
Porto Alegre.

Com 84% das vendas 
destinadas à exportação, em 
especial ao mercado norte 
americano, a Taurus iniciou 
em abril de 2018 a cons-
trução de uma nova fábrica 
nos EUA, que possibilitará 
um importante incremento 
na produção local, aprovei-
tando os benefícios opera-
cionais, comerciais, fiscais 
e logísticos oferecidos pelo 
estado da Georgia.

Defesa

A Taurus é uma Em-

DE SEIS PARA QUATRO O NÚMERO DE VICE-PRESIDÊNCIAS EXECUTIVAS

Bradesco reduz número de diretorias para ampliar receita
Com o objetivo de au-

mentar receita, o segundo 
maior banco privado do 
país, o Bradesco, comu-
nicou nesta segunda-feira 
que inicia a primeira gran-
de reestruturação coorde-
nada pelo atual presidente 
executivo, Octavio de La-
zari. Desde que assumiu o 
comando do Bradesco, ele 
reduziu o número de vice-
presidências da instituição 
financeira, como parte de 
um plano para impulsio-
nar a receita. Além disso, 
o executivo também vem 
direcionando o banco a 
compor novas alternativas 
para crédito imobiliário.

Há uma semana, Lazari 
disse à imprensa que o ban-
co deve concluir esta sema-
na uma captação de R$ 750 

milhões em Letra Imobili-
ária Garantida (LIG), o que 
afirma o interesse dos ban-
cos por fontes alternativas 
para crédito imobiliário. “Já 
colocamos R$ 475 milhões 
em dezembro para clientes 
private do banco”, afirmou 
Lazari.

“Estamos homologando 
lastros para mais R$ 750 
milhões, o que deve sair até 
semana que vem, no má-
ximo”, disse na ocasião o 
executivo.

Isenta de cobrança de 
Imposto de Renda para 
pessoas físicas e inves-
tidores estrangeiros, a 
LIG foi regulamentada no 
fim de 2017 pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN) e foi criada para 
ampliar as fontes de mer-

cado para financiar a com-
pra de imóveis.

Dança das cadeiras

O banco reduziu de seis 
para quatro no número de 
vice-presidências execu-
tivas, com Josué Augusto 
Pancini e Mauricio Macha-
do de Minas deixando suas 
posições, mas mantendo-se 
como membros do conselho 
de administração. Segundo 
o Bradesco, as novas dire-
torias estarão concentradas 
nas áreas de varejo, alta 
renda e atacado, enquanto 
uma nova vice-presidência 
vai abarcar todas as três 
unidades de negócios, abri-
gando as áreas de infraes-
trutura, tecnologia da infor-
mação e recursos humanos.

As mudanças foram 
anunciadas quase um ano 
depois de Lazari assumir 
a presidência-executiva 
do Bradesco, com o obje-
tivo de aumentar a receita 
por cliente. Eurico Ramos 
Fabri, Cassiano Ricardo 
Scarpelli e Marcelo de 
Araújo Noronha continu-
arão supervisionando as 
áreas de varejo, alta ren-
da e atacado, respectiva-
mente. André Cano, ficará 
com a diretoria de infraes-
trutura, TI e RH, além das 
áreas pelas quais já res-
pondia, como compliance 
e jurídico.

Os quatro vice-presi-
dentes terão maiores atri-
buições. A decisão do 
Bradesco é semelhante à 
tomada pelo Itaú Unibanco, 

em 2015.O Bradesco tam-
bém informou que Leandro 
Miranda, diretor-gerente 
da área de banco de inves-
timento, será promovido 
para supervisionar a área 
de relações com investido-
res. Henrique Lima vai as-
sumir a posição de Miranda 
no Bradesco BBI.

Como qualquer banco 
privado, o Bradesco busca 
com esses ajustes esticar 
as possibilidades de ga-
nhos, com redução da es-
trutura da instituição e di-
versificação de portfólio, 
como foi com a adoção 
Letra Imobiliária Garanti-
da (LIG).

O último balanço do 
banco, informado em 
novembro passado, foi 
equilibrado. O Bradesco 

apurou lucro líquido re-
corrente acima de R$ 5 bi-
lhões no terceiro trimestre 
de 2018, , alta de 14%, em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2017.

Acumulado de 2018

No acumulado do ano 
de 2018, o lucro líquido 
do banco chegou a R$ 14 
bilhões, alta de 28,9% na 
comparação com o mesmo 
período de 2017.  O lucro 
líquido de R$ 5,009 bilhões 
no 3º trimestre representa 
uma alta de 73,7% na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado (R$ 
2,884 bilhões). Na compa-
ração com o 2º trimestre 
(R$ 4,528 bilhões), a alta 
foi de 10,6%.

Pistola Taurus 59

presa Estratégica de De-
fesa, com 79 anos de 
história. Sediada em São 
Leopoldo, no Rio Grande 
do Sul, emprega mais de 
1.800 pessoas no país e 
exporta para mais de 85 
países. A companhia é a 
líder mundial na fabrica-
ção de revólveres e uma 
das maiores produtoras 
de pistolas do mundo, 
além de ser a quarta mar-
ca mais vendida no exi-
gente mercado norte-
americano.

A empresa já recebeu 
dezenas de prêmios em re-
conhecimento pelo seu ele-
vado padrão de qualidade e 
inovação, como o “Handgun 
of the Year”, considerado a 
premiação mais importante 
da indústria de armas dos 
Estados Unidos. A Taurus 
possui um portfólio comple-
to de produtos composto por 
revólveres, pistolas, subme-
tralhadoras, fuzis, carabinas, 
rifles e espingardas, aten-
dendo os mercados militar, 
policial e civil.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL 
46ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV.ERASMO BRAGA, 115   Sl 337C, 339C, 341C, 
3º ANDAR, RIO DE JANEIRO-RJ

C.E.P.: 20010-020 - Tel.: (21) 3133-2377 
E-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
PRESENCIAL E ELETRÔNICA, COM PRAZO DE 05 DIAS 

PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

ALMIRANTE DANTAS TORRES inscrita no CNPJ sob 
o nº 33.854.942/0001-11 em face de GLACY MARY ERICEIRA 

CIONI inscrita no CPF sob o nº 255.542.553-53 e JORGE 
LUIZ CIONI inscrito no CPF sob o nº 372.009.257-72, 

nos autos do PROCESSO Nº 0417960-47.2010.8.19.0001, 
NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) ANA PAULA PONTES CARDOSO – Juiz(a) de 
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação 
em Leilão Judicial na forma Presencial e Eletrônico, com prazo de 
05 (cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s) 
Executado(s) e Coproprietário, que será realizado o público leilão 
presencial e eletrônico, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS 
REPRESAS CARDOSO, com escritório na Avenida Erasmo 
Braga, nº 255, Grupo 202 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: 
sergiorepresasleiloes.com.br, Telefone: (21) 2151-3050, E-mail: 
sergiorepresas@gmail.com, onde: O Primeiro Leilão será no dia
18/03/2019 às 14:00h, para venda por valor igual ou superior ao 
da avaliação, e o Segundo Leilão no dia 20/03/2019 às 14:00h,
para venda pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, destacando que o leilão 
presencial será realizado no Auditório do Leiloeiro, situado na 
Avenida Erasmo Braga, nº 255, Sala 202, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, e na forma eletrônica através do site: www.sergiorepresasleiloes.
com.br, sendo certo que os lances On-Line ocorrerão de forma 
simultânea com os lances da modalidade presencial. DO(S)
BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta 
de fls. 504: APARTAMENTO 404, do bloco 01, situado no 
prédio situado na Rua Visconde de Santa Isabel, nº 136, Rio 
de Janeiro, RJ, com direito a uma vaga no estacionamento do 
prédio, com 52m² de área edificada. Matriculado no 10º Ofício 
de Registro de Imóveis sob a matrícula 36.874 e inscrito na 
Prefeitura sob o nº 1.824.912-8 e CL. Nº 04356-2. O imóvel 
está registrado em nome de GLACY MARY ERICEIRA CIONI 
inscrita no CPF sob o nº 255.542.553-53 e JORGE LUIZ CIONI 
inscrito no CPF sob o nº 372.009.257-72. DO PRÉDIO: É 
composto por dois blocos, cada um com 13 pavimentos de 
unidades residenciais, sendo seis apartamentos por andar. O 
Edifício tem portaria 24 horas, câmeras de segurança, playground, 
salão de festas com churrasqueira e dois andares de garagem 
com vagas cobertas. Cada bloco possui dois elevadores, e há 
ainda, um parquinho para crianças, comum aos dois blocos. Entre 
o portão de entrada e a portaria existe um grande jardim, com 
árvores e plantas que ornamentam o espaço. Prédio construído 
em concreto armado e alvenaria de tijolos, coberto por argamassa 
e pintura plástica, e erguido há trinta e três anos. LOCALIZAÇÃO: 
Imóvel situado em rua com todos os melhoramentos presentes na 
cidade tais como redes de água e esgoto, distribuição de energia 
elétrica, telefone, iluminação pública, e servida, nas proximidades, 
de transporte público (ônibus) e comércio em geral. A habitação, 
no entanto, está situada próxima a uma comunidade do bairro, 
denominada pelo crime organizado, o Morro dos Macacos. DA 
AVALIAÇÃO: Foi realizada a avaliação de forma indireta, 
utilizando o método comparativo dos dados do mercado imobiliário 
da região, o imóvel objeto de leilão foi avaliado em 31/08/2018 
pelo valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), 
referentes a 88.041,5313154 UFIR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que a ré foi 
citada às fls. 40; Que foi proferida sentença às fls. 109/111; Que 
foi deferida a penhora às Fls. 160; Que o Termo de Penhora foi 
lavrado às fls. 164; Que houve a intimação do Credor Hipotecário 
sobre a Penhora às fls. 174. Cientes os interessados que conforme 
a Certidão do RGI, no R-12, consta registro de Alienação Fiduciária 
em favor da Caixa Econômica Federal. DOS DÉBITOS SOBRE O 
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme levantamento de 
débitos realizado junto a Prefeitura em 17/12/2018, constam 
débitos de IPTU referentes aos exercícios dos anos de 2010 até 
2018 no valor total de R$ 3.124,50 (Três mil cento e vinte e quatro 
reais e cinquenta centavos); Constam Débitos de FUNESBOM no 
valor de R$ 463,08 (quatrocentos e sessenta e três reais e oito 
centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 
10/12/2018 perfaz a quantia de R$ 90.542,09 (Noventa mil 
quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos) . DAS
ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste 
Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 
do CPC). 2 - O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes 
vendedores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, 
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados 
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As 
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as 
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 
características, compartimentos internos, estado de conservação 
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a 
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em 
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para 
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções 
futuras. 5 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo 
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 6 - Se 
o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo 
mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responder pelas despesas processuais respectivas, 
bem como pela comissão do leiloeiro. 7 - Violência ou fraude em 
arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar 
ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois 
meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à 
violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se 
de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao 
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem 
em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA 
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A arrematação far-se-á mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de 
até 15 (quinze) dias, mediante caução imediata de 30% (trinta por 
cento) por meio de guia judicial (art. 892 do CPC); 2. Parcelado:
Ao optar pelo pagamento parcelado, o arrematante, poderá 
apresentar ao Leiloeiro proposta de aquisição do bem, por escrito 
na forma do Art. 895 do NCPC e seguintes, sempre antes do início 
de cada leilão, e sendo aceita a proposta pelo Juízo, deverá 
efetuar o pagamento mediante guia judicial, e o valor das parcelas 
deverão ser atualizados, mensalmente, desde a data da 
arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia de 
depósito judicial vinculada aos autos. 3. A proposta de pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 
pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 4. O 
arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% de comissão, que será devido nos 
caso de arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro 
Leilão, o qual não está incluso no montante do lance. 4.1.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da 
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao 
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas 
adiantadas para sua realização. 5. Cientes os interessados que o 
imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma 
do Art. 130, § Único, do CTN c/c §1º do art. 908 do NCPC. 6.
Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos 
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência 
da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação 
todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais 
e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) 
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo 
arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data 
designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da 
hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra 
disponibilizado e publicado na rede mundial de computadores 
(site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com). Rio de 
Janeiro, 20 de dezembro de 2018. Eu _ T.J.J. datilografei e Eu _ , 
titular subscrevo. (ass) ANA PAULA PONTES CARDOSO –
Juiz(a) de Direito. 

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO e
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial, proposta por MARTELPAR 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A e TAVARES DA 
COSTA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de 
PERI COZER OLHOVETCHI e VENTURI DO BRASIL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO S/A (Processo nº 0148321-76.2017.8.19.0001): 
O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz de Direito, FAZ SABER 
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a PERI COZER OLHOVETCHI, 
a MILEYDE AJUZ OLHOVETCHI, e a VENTURI DO BRASIL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, através do seu representante 
legal, de que no dia 04/02/19, às 12:00, através do portal de 
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.
rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no escritório 
do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, 
sala 1.110, Castelo/RJ, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação de R$ 3.420.000,00; ou no dia 07/02/19,
no mesmo horário e local, a quem mais der a partir do preço 
mínimo, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor 
da avaliação fixado às fls. 592, o Apartamento 401, situado na 
Rua Odílio Bacelar, nº 08 - Urca / RJ. Cf. o 3º RI, o imóvel, 
Foreiro ao Domínio da União, encontra-se matriculado sob o nº 
17.967, e registrado em nome de Peri Cozer Olhovetchi, casado 
pelo regime da comunhão de bens com Mileyde Ajuz Olhovetchi, 
constando os seguintes gravames: 1) Av-19: Existência de Ação, 
determinada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível Regional de 
Bangu, oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
proposta por Banco Safra S/A em face de Falmec do Brasil 
Indústria e Comércio S.A e Peri Cozer Olhovetchi, processo 
nº 0001485-10.2017.8.19.0204; 2) R-20: Penhora oriunda do 
presente feito. Consta, ainda, prenotado Prot. 329135 – Natureza: 
Cancelamento de Penhora, apresentante: 5ª Vara Federal de 
Execução Fiscal RJ. Cf. certidões, há débitos de IPTU de R$ 
6.408,12, mais acréscimos legais (2018 – FRE 1414387-9). 
Conforme Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, 
o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, nos exercícios 
de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 590944-5). De acordo com planilha 
apresentada pela Solução Imóveis, a referida unidade apresenta 
débito condominial até a data da expedição do edital, no valor de 
R$ 15.840,00. Há débitos de Fôro, pendentes sobre o referido 
imóvel, no valor de R$ 3.672,73 (RIP 60010023123-10). A venda 
se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores 
das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma 
do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, 
inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, 
observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que 
consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada 
e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados 
pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da 
hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição 
far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de 
comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 
24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo 
permitido. Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido 
bem em parcelas, será permitido o parcelamento, mediante sinal 
à vista do valor equivalente a 50% do valor do lance, devendo 
o remanescente ser pago em até 03 parcelas iguais, mensais e 
sucessivas, devidamente atualizadas. E, foi expedido este edital. 
Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. RJ, 12/12/2018. Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 01-
28499 – Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. 
Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito.

GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

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

PROGRAMA DE PARCERIAS E DESINVESTIMENTOS VOLTA A SER DEFENDIDO

Petrobras quer reduzir  
nível de endividamento

A Petrobras retomará a 
publicação de eventuais 
oportunidades relacionadas 
a novos projetos de desin-
vestimentos de E&P, seguin-
do o curso normal de seus 
negócios. A informação foi 
transmitida nesta segunda-
feira pela estatal, após limi-
nar concedida a favor da em-
presa pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

A petroleira informou que 
a decisão liminar proferida 
pelo ministro Marco Aurélio 
Mello, em 19 de dezembro, 
na ação direta de inconsti-
tucionalidade, foi suspensa 
pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro 
Dias Toffoli, até o seu julga-
mento pelo plenário. A esta-
tal reforçou em comunicado 
a importância do Programa 
de Parcerias e Desinvesti-
mentos para a redução do 
seu nível de endividamento 
e geração de valor através da 
gestão ativa de portfólio, em 
linha com seu Plano Estraté-
gico e Plano de Negócios e 
Gestão 2019-2023.

Concessões

No que diz respeito às suas 
254 concessões em campos 
maduros em terra e águas ra-
sas, a Petrobras informa que 

encaminhou para a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis (ANP) a 
informação de que está em 
processo de desinvestimento 
em cerca de 70% delas, soli-
citando prazos compatíveis 
para sua conclusão pelo fato 
de a Petrobras seguir sistemá-
tica interna de desinvestimen-
tos validada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Em seu despacho, Toffoli 
suspendeu a decisão até que 
o plenário do STF aprecie a 
matéria, pautada para 27 de 
fevereiro. Lembrando que 
em meados de dezembro, 
Marco Aurélio suspendeu os 
efeitos de decreto que define 
regras de governança para 
cessão de direitos de explo-
ração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás 
pela Petrobras.

Mudanças no Conselho 

A Petrobras também in-
formou nesta segunda-feira 
que recebeu comunicação 
de seu acionista controlador 
com a indicação de três novos 
membros para o Conselho de 
Administração da empresa: 
Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra, John Milne Albuquerque 
Forman e João Cox.

As referidas indicações 

serão submetidas ainda aos 
procedimentos de governan-
ça corporativa da compa-
nhia, incluindo as respecti-
vas análises de conformidade 
e integridade requeridas pelo 
processo sucessório, com 
apreciação pelo Comitê de 
Indicação, Remuneração e 
Sucessão, e pelo Conselho 
de Administração e, poste-
riormente, pela Assembleia 
Geral de Acionistas.

Leal Ferreira é almirante de 
Esquadra e foi comandante da 
Marinha do Brasil até janeiro 
de 2019, tendo, portanto, che-
gado ao topo de sua carreira. 
Além da Escola Naval, Leal 
Ferreira recebeu treinamento 
de nível superior na Escola 
de Guerra Naval do Brasil, na 
Academia de Guerra Naval do 
Chile e na Academia Naval de 
Annapolis dos EUA. Antes 
de ser Comandante da Mari-
nha do Brasil exerceu vários 
cargos importantes na força, 
tendo sido Chefe do Estado 
Maior da Marinha e coman-
dante-em-chefe da Esquadra.

Forman é graduado em 
geologia e Master of Science 
em Geologia pela Universi-
dade de Stanford, Califór-
nia, EUA. Foi professor da 
Escola de Geologia da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), tendo sido 

Chefe do Departamento de 
Geologia Econômica e Mi-
nas do Instituto de Geociên-
cias da UFRJ e membro do 
Conselho Científico e Tec-
nológico do Conselho Na-
cional do Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq). Considerado um dos 
maiores especialistas brasilei-
ros em Geologia e Energia, 
Forman exerceu vários cargos 
executivos na iniciativa priva-
da e órgãos do Governo.

Foi presidente da Uni-
par, presidente da Nucle-
brás, diretor da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis (ANP) 
e diretor de várias outras 
empresas.

Cox é economista com 
especialização em econo-
mia petroquímica pela Uni-
versidade de Oxford, Reino 
Unido. Possui carreira bem-
sucedida como executivo, 
tendo sido Presidente da 
Telemig Celular e Presi-
dente da Claro, entre outras 
posições de destaque. Cox 
possui vasta experiência 
como membro do Conselho 
de Administração de diver-
sas companhias, como Tim 
Brasil, onde é Presidente 
do Conselho, Tim Partici-
pações, Embraer, Linx e 
Braskem.

Cai o número de recuperações judiciais no Brasil 
O Brasil terminou 2018 

contabilizando 1.408 pedi-
dos de recuperações judiciais, 
queda de 0,8% em relação a 
2017 (1.420), de acordo com 
o Indicador Serasa Experian 
de Falências e Recuperações. 
Ao ser comparado ao recor-
de histórico de 2016 (1.863), 
quando ocorreu o maior vo-
lume registrado desde 2006 e 
posterior à Nova Lei de Falên-

cias (junho/2005), o recuo foi 
de 24,4%.

As micro e pequenas em-
presas predominaram com 871 
requerimentos. Na sequência 
vêm as médias (327) e as gran-
des empresas (210). Em 2018, 
1.459 pedidos de falência fo-
ram efetuados em todo o Brasil, 
redução de 14,6% no compara-
tivo com os 1.708 requerimen-
tos de 2017.

O acumulado de janeiro 
a dezembro do ano passado 
é o menor já apurado pela 
série histórica, posição até 
então ocupada pelo índice 
de 2014 (1.661), desde que 
a Nova Lei de Falências (ju-
nho/2005) entrou em vigor. 
Em relação a 2016 (1.852), 
a queda foi de 21,2%.

Foram 761 requeridos por 
micro e pequenas empresas, 

355 por médias e 343 por 
grandes. Na avaliação dos 
economistas da Serasa Expe-
rian, a manutenção do índice 
de pedidos de recuperação 
judicial em 2018 nos mesmos 
níveis de 2017, em contrapon-
to à queda observada nas fa-
lências requeridas nos últimos 
12 meses, demonstra o efeito 
prolongado da estagnação da 
atividade econômica no país.
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