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Picciani e  
Melo são alvos  
de mais uma ação 
por corrupção

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) anunciou nesta 
quinta-feira que ajuizou mais uma 
ação civil pública por improbida-
de administrativa contra os depu-
tados estaduais Jorge Picciani e 
Paulo Melo, ambos do MDB. Eles 
são acusados de receber propina da 
Odebrecht em troca de apoio polí-
tico aos interesses econômicos da 
empreiteira.

Picciani e Melo já são réus em 
outro processo movido em mar-
ço do ano passado e estão presos 
preventivamente desde 2017 em 
decorrência da Operação Cadeia 
Velha, um dos desdobramentos da 
Operação Lava Jato. Picciani está 
em prisão domiciliar e Paulo Melo 
está no Complexo Penitenciário de 
Gericinó, na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro.

De acordo com o MPRJ, a pro-
pina da Odebrecht foi paga durante 
o período em que os dois deputa-
dos se revezaram no cargo de pre-
sidente da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj). O posto 
foi ocupado por Picciani de 2003 a 
2010 e por Paulo Melo, de 2011 a 
2014. Picciani voltou à presidência 
em 2015 e ficou até 2017, quando 
foi afastado das funções legislati-
vas por ocasião da Operação Ca-
deia Velha.

O mandato dos dois deputados 
encerra-se no próximo mês, quando 
tomam posse os parlamentares que 
venceram as eleições de outubro do 
ano passado.

Caso Queiroz: até Lava Jato 
espera que liminar caia
Filho de Bolsonaro 
passa recibo ao 
recorrer ao STF para 
brecar investigação

A liminar concedida pelo minis-
tro Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendendo inves-
tigação do Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MP-RJ) que apura 
movimentações financeiras atípi-
cas de Fabricio Queiroz, assessor e 
amigo da Família Bolsonaro, deve 
ser derrubada pelo ministro Marco 
Aurélio Mello quando acabar o re-
cesso do Judiciário, dia 31.

Análise neste sentido foi feita por 
vários integrantes da justiça, como 
o procurador da Lava Jato Deltan 
Dallagnol: “Com todo o respeito ao 
min. Fux, não há como concordar 
com a decisão, que contraria o pre-
cedente do próprio STF. Tratando-
se de fato prévio ao mandato, não 
há foro privilegiado perante o STF. 
É de se esperar que o min. Marco 
Aurélio reverta a liminar”, disse no 
Twitter.

Fux atendeu a pedido do depu-
tado estadual e senador eleito Fla-
vio Bolsonaro (PSL-RJ), de quem 

Queiroz foi assessor. Por sorteio, o 
relator do caso é o ministro Marco 
Aurélio Mello, mas, em razão do 
recesso do Judiciário, Fux, ministro 
de plantão, decidiu.

As críticas foram gerais não só 
à decisão do ministro Fux, mas ao 
pedido feito por Flavio Bolsonaro. 
Até mesmo integrantes do Movi-
mento Brasil Livre (MBL) questio-
naram o ato do filho do presidente 
Jair Bolsonaro.

O senador não reeleito Lindber-
gh Farias (PT-SP) falou em deses-
pero: “Não diziam que Flavio Bol-
sonaro não era investigado? Como 
suspendem a investigação por cau-
sa dele?”

Ao STF, o filho do presidente 
alegou ter direito a foro privile-
giado no Supremo e pediu anu-
lação das provas recolhidas pelo 
Coaf, órgão que controla movi-
mentações financeiras suspeitas. 
Advogados e procuradores con-
testam a tese, lembrando que o 
Supremo decidiu, ano passado, 
que não existe foro privilegiado 
para julgamento de fatos ante-
riores ao exercício do mandato – 
Falvio Bolsonaro só assume como 
senador em fevereiro.

O nome de Fabrício Queiroz 
consta em um relatório do Coaf que 
aponta uma movimentação atípica 
de R$ 1,2 milhão em uma conta em 

nome do ex-assessor. O documento 
integrou a investigação da Opera-
ção Furna da Onça, desdobramento 

da Lava Jato no Rio de Janeiro, que 
prendeu deputados estaduais no 
início de novembro.

 Flavio Bolsonaro

Tânia Rego/ABr

Final de ano com economia em baixa
A economia perdeu fôlego nos 

últimos meses do ano passado. O 
Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br), que tenta 
antecipar o comportamento do Pro-
duto Interno Bruto (que é calculado 
pelo IBGE), ficou praticamente es-
tável em novembro.

A média móvel trimestral, ou 
seja, setembro-outubro-novembro, 
teve alta de apenas 0,06%. No 
trimestre encerrado em outubro, 
o indicador havia registrado alta 
de 0,15%. Um mês antes, cravara 
0,27%. Os dados de dezembro de 
2018 só serão conhecidos mês que 
vem, mas tudo parece caminhar 
para um PIB de 1,3%, a previsão 
oficial feita pelo BC.

Em novembro do ano passado, 

comparado ao mesmo mês de 2017, 
o IBC-Br mostrou crescimento de 
1,86%. A atividade econômica re-
gistrou avanço de 1,38% no resul-
tado acumulado de 11 meses de 
2018. Em 12 meses, de dezembro 
de 2017 a novembro de 2018, a ex-
pansão chegou a 1,44%. Na com-
paração entre novembro e outubro 
de 2018, o índice apresentou alta 
de 0,29%, de acordo com dados 
dessazonalizados (ajustados para o 
período).

Outro dado divulgado nesta 
quinta-feira foi o Indicador Ante-
cedente Composto da Economia 
(Iace), calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Em de-
zembro, houve queda de 0,8%, em 
relação a novembro. Apesar da re-

tração, o indicador fechou o último 
mês de 2018 em 115,8 pontos, o 
terceiro maior registrado ao longo 
do ano.

O Iace agrega oito componentes 
econômicos que medem a ativida-
de da economia no Brasil; cinco 
deles tiveram queda. O Indicador 
Coincidente Composto da Econo-
mia (ICCE) do Brasil, também da 
FGV, confirmou a retração: recuo 
de 0,7% em dezembro em compa-
ração com novembro.

Na avaliação do professor e pes-
quisador da Ibre-FGV Paulo Pic-
chetti, os resultados do Iace e ICCE 
em dezembro representam oscila-
ções em torno da tendência de re-
cuperação gradual, e não sinais de 
reversão do ciclo de atividades.

Com Bolsonaro, Brasil  
entra em lista de ‘ditaduras’

Com a eleição de Jair Bolsona-
ro para a Presidência da Repúbli-
ca, em outubro passado, o Brasil 
passou a figurar na lista do Ob-
servatório de Direitos Humanos 
(HRW) de países governados por 
líderes autocráticos. Seu nome 
está ao lado de Nicolás Madu-
ro, presidente da Venezuela, e de 
Recep Erdogan, da Turquia.

No Relatório Mundial de Di-
reitos Humanos 2019, Bolsona-
ro é descrito como “um homem 
que, com grande risco à seguran-
ça pública, encoraja abertamente 
o uso da força letal por policiais 
e membros da Forças Armadas 
em um país já devastado por uma 

alta taxa de homicídios causadas 
por forças policiais e mais de 
60.000 homicídios por ano”.

O documento traz outras infor-
mações negativas sobre o Brasil, 
com destaque para o assassinato 
da vereadora Marielle Franco e 
seu motorista, Anderson Gomes, 
em março do ano passado, além 
do recorde de 64 mil homicídios 
registrados em 2017.

A ameaça à liberdade de im-
prensa é citada com destaque, 
tendo como exemplo uma decla-
ração de Bolsonaro ameaçando 
cortar verba publicitária para ve-
ículos de imprensa que se com-
portarem de forma “indigna”.

Avianca perde mais dez aeronaves e cancela rotas
A Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac) informou nesta quin-
ta-feira que diante da grave situa-
ção financeira da Avianca e da pos-
sibilidade de não cumprimento do 
pagamento das parcelas referentes 
ao aluguel de aeronaves, está exe-
cutando a retirada de dez aeronaves 
Airbus A320, operadas pela empre-
sa, do Registro Aeronáutico Brasi-
leiro (RAB).

“O procedimento está sendo rea-
lizado após a solicitação da empre-
sa de leasing dona das aeronaves, 
a GE Capital Aviation Services 
(Gecas), na última terça-feira. Com 
o cancelamento da matrícula no 
RAB, a devolução das aeronaves é 
imediata, o que pode gerar impacto 
nos voos previstos para os próxi-

mos dias”, disse a Anac.
Quarta maior companhia aérea 

do país, a Avianca têm dívidas que 
somam quase R$ 500 milhões, che-
gando a devolver, em dezembro do 
ano passado, duas aeronaves Air-
bus A330 para as empresas de ar-
rendamento.

A agência disse que os passa-
geiros atendidos pela empresa 
estão amparados pela Resolução 
nº400/2016 da Anac que trata dos 
direitos dos passageiros afetados 
por cancelamento de voos. Entre 
os direitos estão: reembolso inte-
gral do valor pago pela passagem; 
reacomodação em outros voos da 
própria companhia ou de outra em-
presa que ofereça serviço equiva-
lente para o mesmo destino, na pri-

meira oportunidade, ou à execução 
do serviço por outra modalidade de 
transporte.

A comunicação do cancelamento 
deverá ser feita pela empresa aérea 
em até 72 horas do horário de par-
tida do voo, por meio dos contatos 
que o passageiro forneceu no mo-
mento da compra da passagem. 

A Avianca informou nesta quin-
ta-feira que realizará o reembolso 
para os passageiros que compraram 
bilhetes de viagem para Santiago, 
no Chile, Miami e Nova Iorque, 
nos EUA, em voos com saída de 
Guarulhos, São Paulo. A empresa, 
que se encontra em processo de re-
cuperação judicial, anunciou o fim 
das operações para esses destinos a 
partir de 31 de março. Página 8
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Anos atrás, viajei a Sal-
vador para fazer três maté-
rias para o jornal no qual 
trabalhava: visitar três ter-
reiros de Candomblé, Opô 
Afonjá, Engenho Velho e 
Gantois; explorar a gastro-
nomia baiana; ir à Praia do 
Forte e focar no Projeto Ta-
mar.

Foram dias bastan-
te corridos e concorridos 
nos quais acabei conhe-
cendo pessoas notáveis. 
E lá na Terra do Axé, da 
sorte, recordo-me, e hoje 
com saudade, do encontro 
que mantive com Maria 
Stella de Azevedo Santos, 
Mãe Stella de Oxóssi, Odé 
Kayode, do Ilê Axé Opô 
Afonjá, recentemente fale-
cida. A entrevista com Mãe 
Stella se prolongou, já que, 
além de muito perspicaz e 
inteligente, ela sabia cativar 
a qualquer um, com sua fala 
doce, olhar cândido, sorriso 
tímido e gestos generosos.

Eu, particularmente, ti-
nha um trunfo e que, tal-
vez, tenha me ajudado a 
conquistá-la ainda mais ra-
pidamente. Era amigo e dis-
cípulo do professor Agenor 
Miranda Rocha, considera-
do, até a sua morte, o único 
Oluô, olhador do oráculo, 
no Brasil, filho espiritual da 
falecida Eugênia Anna dos 
Santos (Mãe Aninha).

Na conversa, Mãe Stella 
contou detalhes da sua as-
censão ao cargo de Iyalo-
rixá. Ela lembrou que, em 
1976, Pai Agenor, indo 
especialmente do Rio de 

Janeiro, jogou búzios no 
Axé do Afonjá, para saber 
quem seria a nova chefe 
do terreiro. E depois de 
algumas tentativas, Age-
nor procurou saber quem 
atendia pelo nome de Odé 
Kayodê, momento em que 
Stella se apresentou e foi 
notificada por ele de que 
era a escolhida por Xan-
gô, Orixá da Justiça, para 
chefiar a Casa. E assim, 
Pai Agenor comunicou aos 
presentes que, por deter-
minação de Xangô, Stella 
fora escolhida para ser a 
Iyalorixá a partir daquele 
instante.

Essa é uma história lin-
da e emocionante e que, 
nesse momento de luto – o 
terreiro ficará fechado por 
um ano até que se escolha a 
sua sucessora – vem sendo 
lembrada. Mãe Stella, mor-
ta aos 93 anos, reinou no 
Afonjá por 42 anos, olhan-
do por seus filhos espiritu-
ais, dando-lhes conselhos 
e animando-os a driblar as 
dificuldades diárias da vida, 
além de escrever livros e 
mais livros.

E dessa longa entrevis-
ta nasceu uma admiração 
recíproca, alicerçada em 
fraternidade, respeito e 
amizade. E mesmo no Rio 
de Janeiro, até o desapa-
recimento de Pai Agenor, 
sempre tive notícias de Mãe 
Stella, pois eles se falavam 
constantemente. Aliás, dela 
recebi, em seu terreiro, um 
belo presente, uma guia de 
Oxóssi, orixá de Stella, a 

qual guardo como se relí-
quia fosse. De Pai Agenor, 
guardo, igualmente, algu-
mas lembranças – verdadei-
ras joias culturais.

Mãe Stella estudou no 
colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora. Formou-se 
pela Escola de Enferma-
gem, tendo sido enfermei-
ra por mais de 30 anos. Em 
1981, Mãe Stella visitou 
templos de orixás na Ni-
géria. Ela cumprimentava 
as pessoas, era recebida 
por todos e, uma vez, nes-
sa viagem, ao entoar um 
canto para Oxum, à sua 
voz incorporaram-se deze-
nas de outras. Houve total 
entendimento e todos se 
emocionaram.

O primeiro pronuncia-
mento público de Mãe 
Stella foi na II Conferên-
cia Mundial da Tradição 
dos Orixás e Cultura, dois 
anos depois, em Salvador, 
quando lançou ideias ori-
ginais sobre o sincretismo. 
Ela também participou, em 
1986, em Nova York, da 
III Conferência Mundial 
de Tradição dos Orixás. No 
ano seguinte, integrou a co-
mitiva organizada por Pier-
re Verger para a comemora-
ção da Semana Brasileira na 
República do Benin.

Em 1999, Mãe Stella 
conseguiu o tombamento 
do Ilê Axé Opô Afonjá pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan), órgão ligado ao 
Ministério da Cultura.

Mãe Stella, que pertencia 

à Academia de Letras do Es-
tado da Bahia e era Doutora 
Honoris Causa, pela Uni-
versidade Federal da Bahia, 
não indicou sucessor, o que 
abriu a disputa entre ao me-
nos cinco grupos para ocu-
par o cargo máximo do Ilê 
Axé Opô Ofonjá.

Mas não é somente a 
morte de Mãe Stella que 
deixa saudade e entristece. 
O falecimento da cantora 
Miúcha, de 81 anos, tam-
bém merece ser registrado, 
e sua carreira, enaltecida. 
Afinal, trata-se de uma das 
grandes intérpretes da Mú-
sica Brasileira.

Irmã do cantor e compo-
sitor Chico Buarque e das 
cantoras Ana de Hollanda 
e Cristina Buarque, Miúcha 
sempre teve luz própria e 
lançou numerosos sucessos, 
ao longo da sua bem suce-
dida carreira, como Mani-
nha (composta por Chico 
Buarque em homenagem a 
ela), Pela luz dos olhos teus 
(Vinicius de Moraes), Vai 
levando (Chico Buarque e 
Caetano Veloso), Samba 

do avião, Falando de amor 
(ambas de Tom Jobim) e 
Dinheiro em penca (Tom 
Jobim e Cacaso), que ser-
viria de inspiração para o 
irmão Chico criar a música 
Para todos, título de um de 
seus discos.

A artista gravou discos 
e apresentou-se em palcos 
pelo mundo afora. O último 
trabalho dela foi Rosa ama-
rela, lançado primeiro na 
Terra do Sol Nascente, no 
Japão, e que inclui clássicos 
como Doce de coco (Jacob 
do Bandolim) e composi-
ções como Assentamento 
(Chico Buarque).

Heloisa Maria Buarque 
de Hollanda, a Miúcha, 
no início da década de 60, 
mudou-se para Paris, onde 
estudou História da Arte, 
na École du Louvre. Em 
viagem de férias, fez uma 
excursão pela Grécia, Itália 
e França. Na capital roma-
na, no bar La Candelária, 
conheceu a cantora chilena 
Violeta Parra, através de 
quem conheceu o cantor 
baiano João Gilberto, ten-
do com ele se casado e tido 
uma filha, a também canto-
ra Bebel Gilberto.

Em 1975, fez sua pri-
meira gravação profissio-
nal como cantora no disco 
The Best of Two Worlds em 
parceria com João Gilberto 
e Stan Getz. Após esse lan-
çamento, Miúcha tornou-se 
parceira de Tom Jobim, em 
alguns discos.

Anos mais tarde, Miú-
cha, Tom, Vinícius de Mo-

raes e Toquinho fariam um 
espetáculo, no Canecão, 
que ficaria mais de um ano 
em cartaz. E foi lá justa-
mente que tive a oportuni-
dade e a honra de conhecer 
pessoalmente esses quatro 
astros da canção e privar 
de bons momentos com 
Tom e Miúcha, no decor-
rer dos anos. Um privilé-
gio, certamente.

Após esse estrondoso 
sucesso, os artistas fize-
ram apresentações em vá-
rios países da América do 
Sul e da Europa, sempre 
levando plateias ao delí-
rio. Música de qualidade, 
interpretes bem-humora-
dos e dos mais notáveis e 
o gingado da Bossa Nova 
mexendo com os corações 
de toda gente, não impor-
tando aí a nacionalidade. 
Ao regressarem ao Bra-
sil, depois dessas turnês, 
gravaram Tom, Vinícius, 
Toquinho e Miúcha, com 
enorme vendagem.

As mortes de Mãe Stella, 
uma escritora e estudiosa 
do Candomblé, e de Miú-
cha, uma artista completa 
e um ser humano da maior 
categoria, nos trazem triste-
za, mas, ao mesmo tempo, 
nos dão a noção exata da 
grandeza de cada uma des-
sas duas raras personalida-
des que, em áreas distintas, 
deixaram um belo legado às 
novas gerações.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário.

O novo governo acabou 
de sancionar o Orçamento 
Federal para 2019, no mon-
tante de R$ 3,262 trilhões 
(ver www.camara.leg.br/in-
ternet/comissao/index/mis-
ta/orca/orcamento/OR2019/
red_final/Volume_I.pdf). 
Dentre as despesas, sobres-
sai o gasto financeiro com a 
chamada dívida pública, que 
consumirá quase 44% de 
todo o orçamento, ou seja, 
R$ 1,425 trilhão!

O gasto com servidores 
públicos – ativos e aposen-
tados – consumirá R$ 350,4 
bilhões, evidenciando que 
não são os servidores ou os 
aposentados do serviço pú-
blico que estariam pesan-
do nas contas públicas. As 
despesas com a Previdência 
Social (INSS) estão previs-
tas para R$ 625 bilhões, bem 
menos da metade do que 
será gasto com a dívida.

O valor destinado a in-
vestimentos efetivos é in-
significante para um país do 
porte do Brasil e com tantas 
necessidades: apenas R$ 36 
bilhões.

Portanto, o rombo das 
contas públicas está clara-
mente localizado nos gastos 
financeiros com a chamada 
dívida pública – que nunca 
foi auditada, como manda a 

Constituição – e não nas des-
pesas com pessoal ou Previ-
dência.

O governo anunciou ain-
da a existência de um “dé-
ficit primário” de R$ 139 
bilhões no Orçamento 2019, 
ou seja, o montante de recei-
tas primárias estaria inferior 
às despesas primárias, o que 
justificaria a necessidade de 
cortar gastos com pessoal e 
Previdência...

Entretanto, verificamos 
que diversas receitas estão 
sendo omitidas nesse cálcu-
lo primário, em especial as 
seguintes:

– Remuneração da Conta 
Única do Tesouro pelo BC: 
R$ 91,239 bilhões

– Resultado do Banco 
Central: R$ 26,365 bilhões

– Recebimento de juros e 
amortizações das dívidas dos 
estados e municípios com a 
União: R$ 22,498 bilhões.

Só essas três fontes já al-
cançam R$ 140 bilhões, ou 
seja, se fossem devidamente 
consideradas, haveria supe-
rávit, e não déficit.

O elevado valor da re-
muneração da Conta Única 
mostra também que há um 
enorme estoque de recursos 
no cofre do governo – atu-
almente de R$ 1,25 trilhão, 
o que desmente completa-

mente o discurso de que “o 
Estado está quebrado” e que 
“a reforma da previdência é 
urgente”.

Outra montanha de re-
cursos, da ordem de R$ 1,2 
trilhão, está esterilizada no 
Banco Central, nas “Opera-
ções Compromissadas”, ge-
rando um rombo com a sua 
remuneração diária aos ban-
cos que somou quase meio 
trilhão de 2014 a 2017.

Ainda que utilizássemos 
a metodologia do governo, 
isto é, a de “déficit primá-
rio”, o argumento por ele 
apresentado está completa-
mente equivocado, pois tal 
“déficit” não decorre de um 
suposto exagero nos gastos 
sociais, mas sim da queda 
das receitas, em decorrên-
cia da crise provocada pela 

política monetária suicida 
do Banco Central, que afe-
tou gravemente a economia 
brasileira, com queda de 7% 
no PIB em 2015 e 2016 e de-
semprego recorde.

O gasto com a dívida no 
Orçamento/2019 compreen-
de um gasto com “Amortiza-
ções da Dívida” de R$ 1,046 
trilhão e um gasto com “Ju-
ros e Encargos da Dívida” de 
R$ 379 bilhões, somando R$ 
1,425 trilhão!

Convidamos nossos lei-
tores a refletir: se estivésse-
mos de fato “amortizando” a 
dívida, o seu estoque estaria 
reduzindo, certo? Como ex-
plicar, então, o fato de que o 
seu estoque tem se elevado 
exponencialmente?

A justificativa do governo 
para esse paradoxo – que se 
repete todo ano – tem sido a 
alegação de que parte desse 
valor seria mera “rolagem”, 
ou seja, substituição de títu-
los antigos, que estão ven-
cendo, por novos títulos.

Ora, mais uma reflexão: 
se estivesse ocorrendo ape-
nas essa substituição, o es-
toque da dívida se manteria 
constante, certo? Mas na 
verdade o seu estoque conti-
nua aumentando, e de forma 
acelerada! É evidente que há 
algo errado aí.

Na realidade, boa parte do 
valor indicado como “Amor-
tização” corresponde a uma 
parcela dos juros nominais 
que estão sendo pagos me-
diante a emissão de novos 
títulos da dívida, embora o 
Art. 167, inciso III, proíba o 
pagamento de despesas cor-
rentes (dentre elas os juros) 
com recursos obtidos com a 
emissão de novos títulos.

Desde a CPI da Dívida 
Pública concluída na Câma-
ra dos Deputados em 2010 
(https://auditoriacidada.org.
br/conteudo/clique-aqui-pa-
ra-saber-como-foi-a-cpi-da-
divida/), foi enviada denún-
cia ao Ministério Público 
sobre a equivocada contabi-
lização de grande parte dos 
juros como se fosse amorti-
zação, pelo simples fato de 
que a amortização é classi-
ficada como uma despesa de 
capital, burlando-se assim a 
norma constitucional.

Apesar desse grave pro-
blema ter sido detectado e 
denunciado desde 2010, até 
hoje nada foi feito sobre esse 
grave erro, que tem sobre-
carregado as contas públicas 
de forma inconstitucional. A 
consequência desse erro é a 
seguinte:

– Se faltam recursos para a 
Educação ou Saúde (despesa 

Corrente), por exemplo, res-
ta comprometido o funcio-
namento de universidades, 
institutos federais, hospitais 
etc.; são interrompidos di-
versos projetos de pesquisa; 
fechados laboratórios e can-
celados diversos programas 
nessas áreas, e a população 
fica prejudicada em seu di-
reito constitucional;

– Se faltam recursos para 
o pagamento de juros (des-
pesa Corrente), os rentistas 
não ficam prejudicados, pois 
estão sendo emitidos e ven-
didos novos títulos da dívida 
e, para driblar a proibição 
constitucional (Art. 167, 
III), grande parte dos juros é 
contabilizada como se fosse 
amortização.

A auditoria é a ferramen-
ta hábil para revisar essa e 
outras ilegalidades que es-
tão impedindo o desenvol-
vimento socioeconômico do 
nosso rico Brasil, por isso é 
urgente a sua realização, e 
com participação cidadã.

q  Maria Lucia Fat-
torelli

Coordenadora Nacional da 
Auditoria Cidadã da Dívida.

q  Rodrigo Ávila
Economista da Auditoria 

Cidadã da Dívida.

As mortes nos 
trazem tristeza, 
mas dão a 
noção exata da 
grandeza de 
ambas

Diversas receitas 
estão sendo 
omitidas, o que 
transformaria 
o déficit em 
superávit

Orçamento 2019 revela que o rombo está no gasto com a dívida pública

Reverenciando Mãe Stella e Miúcha
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Agência Estadual de Fomento

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Gilson da Silva Santos, CPF no 875.570.107-87 e Tatiane Allem, CPF no 811.486.820-15

DECLARAM, nos termos do art. 6o do Regulamento Anexo II à Resolução no 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
suas intenções de exercerem cargos de administração na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

ESCLARECEM, que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 15 dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, 
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode na forma da legislação em 
vigor ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Avenida Presidente Vargas, no 730, CEP: 20071-900, 19o andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ

PETRÓLEO SUPERA A PARTICIPAÇÃO DO MINÉRIO DE FERRO PELA 1ª VEZ

China e commodities puxam  
avanço das exportações brasileiras

As exportações para a 
China e as commodities são 
os principais responsáveis 
pelo superávit de US$ 58,7 
bilhões nas transações co-
merciais com o exterior. O 
petróleo superou a partici-
pação do minério de ferro 
pela primeira vez nas vendas 
externas brasileiras para a 
China. O resultado do ano 
passado, embora inferior ao 
de 2017, quando o superávit 
fechou em US$ 67 bilhões, 
foi o segundo maior valor na 
série histórica da balança co-
mercial brasileira.

Os dados fazem parte do 
Indicador de Comércio Ex-
terior (Icomex) de janeiro 
divulgado nesta quarta-feira 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre-FGV). A 
FGV destacou três resulta-
dos que mais chamaram a 
atenção quanto ao comporta-
mento da balança comercial 
em 2018: além da liderança 
da China e do crescimento 
das commodities.

Segundo a FGV, a China 
atingiu a sua maior partici-
pação como destino das ex-
portações brasileiras, ao res-
ponder por 26,8% do total, o 
que resultou numa diferença 
de mais de 10 pontos percen-

tuais em relação ao segundo 
maior parceiro, os Estados 
Unidos, responsável por 
12% das vendas externas do 
Brasil. Já o terceiro principal 
parceiro, a Argentina, redu-
ziu a sua participação nas 
exportações de 8,1% para 
6,2% em 2018.

Importância da China

“A participação da Chi-
na supera a dos principais 
parceiros países/blocos do 
Brasil, desde 2014. Chama 
atenção o aumento da parti-
cipação entre 2017 e 2018, 
de 21,8% para 26,8%, ex-
plicado por um crescimento 
de 35,2% puxado pelas três 
principais commodities ex-
portadas para esse país. Soja 
em grão, petróleo bruto e o 
minério de ferro que, juntas, 
explicam 82% das exporta-
ções brasileiras para aquele 
país asiático”, diz o docu-
mento.

A importância da China 
para as exportações brasi-
leiras é reafirmada quando 
analisamos os 10 principais 
produtos exportados pelo 
Brasil.

Além do petróleo, o se-
gundo principal produto ex-
portado pelo Brasil é o óleo 

bruto de petróleo e a parti-
cipação da China no total 
exportado passou de 44,2% 
para 57%, entre 2017 e 2018. 
As exportações de carne bo-
vina, oitavo principal pro-
duto, o percentual da China 
foi de 18,3%, em 2017, e de 
27,2%, em 2018.

Índices

Os dados do Icomex indi-
cam que o setor de agrope-
cuária liderou o aumento do 
volume exportado pelo país 
em 2018, com variação de 
15,3%, seguido da extrativa 
(6,4%) e da transformação 
(1,3%). No entanto, excluin-
do as plataformas de petró-
leo, a variação recua em 
2,1%.

Nas importações, a lide-
rança ficou com a indús-
tria de transformação, com 
11,6% de participação. No-
vamente, excluindo as pla-
taformas, o aumento reduz 
para 6% e fica abaixo da 
variação do volume impor-
tado pela indústria extrativa 
(6,8%).

O Indicador de Comércio 
Exterior ressalta que o com-
portamento do setor auto-
motivo influenciou tanto as 
exportações como as impor-

tações de bens duráveis.

Expectativas

Para 2019, em um primei-
ro momento, há expectativas 
otimistas quanto à melhora na 
economia argentina, o que po-
derá favorecer as exportações, 
ao contrário do que aconteceu 
no ano passado.

O estudo ressalta, po-
rém, que “a grande incóg-
nita para 2019 é se o gover-
no irá ou não implementar 
uma reforma tarifária que 
visa reduzir as tarifas e qual 
será o cronograma tempo-
ral previsto”.

Além disso, alerta para o fato 
de que os anúncios de possíveis 
novos acordos e/ou revisões 
dos acordos existentes no âmbi-
to do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e também na agen-
da de relações bilaterais (China 
e Estados Unidos) poderão im-
pactar os resultados da balança 
comercial.

O estudo, segundo a agên-
cia Brasil, aponta ainda para 
o fato de que a guerra comer-
cial entre os Estados Unidos 
e a China ainda perdura e 
que não há certeza se os úl-
timos movimentos de disten-
são das relações comerciais 
irão se manter.

Brasil bate 
recorde 
de mortes 
violentas

Com 63.880 casos o Brasil 
bateu recorde de mortes vio-
lentas em 2017, sendo que as 
cometidas por policiais em ser-
viço e de folga cresceram 20% 
na comparação com 2016. A 
compilação destes dados faz 
parte da 29ª edição do Relatório 
Mundial de Direitos Humanos, 
divulgado nesta quinta-feira 
pela organização não governa-
mental Human Rights Watch 
(HRW), que analisa a situação 
de mais de 90 países.

No capítulo sobre o Bra-
sil, o relatório chama atenção 
para o aumento da letalidade 
policial após a intervenção fe-
deral no Rio de Janeiro, entre 
fevereiro e dezembro de 2018. 
Segundo a entidade, de março 
a outubro de 2018, conforme 
dados do Instituto de Seguran-
ça Pública do Rio de Janeiro, 
a letalidade violenta aumentou 
2% no estado, enquanto as 
mortes cometidas pela polícia 
cresceram 44%.

Entre essas mortes está a da 
vereadora do Rio de Janeiro 
Marielle Franco (PSoL) e do 
motorista Anderson Gomes, 
ocorrida em 14 de março. O 
caso ainda não foi esclarecido 
pelos órgãos de investigação. 
Para a HRW, a demora em so-
lucionar os casos de assassina-
tos contribuem para o ciclo de 
violência. “Um amplo estudo 
conduzido por criminologis-
tas e jornalistas estima que o 
Ministério Público tenha apre-
sentado denúncia em apenas 
dois em cada 10 casos de ho-
micídio no Brasil”.

A ONG internacional cri-
tica a lei aprovada em 2017 
pelo Congresso Nacional 
que permite que militares das 
Forças Armadas, acusados de 
cometerem execuções extraju-
diciais contra civis, sejam jul-
gados pela Justiça Militar. De 
acordo com a entidade, a mes-
ma lei transferiu o julgamento 
de policiais militares acusados 
de tortura e outros crimes para 
o âmbito da Justiça Militar.

“Menos de um mês após 
a promulgação da lei, oito 
pessoas foram mortas duran-
te uma operação conjunta da 
Polícia Civil e do Exército 
na área metropolitana do Rio 
de Janeiro. Até o momento 
de elaboração deste relató-
rio, nem os investigadores da 
Forças Armadas nem os pro-
curadores da Justiça Militar 
haviam entrevistado testemu-
nhas civis”, diz a entidade.

O tamanho do caroço do 
Queiroz no angu dos Bolsonaro

O recurso ao Supremo para brecar as investigações 
sobre o amigo/assessor/motorista/e-outras-coisitas-mais 
representou um duro golpe na imagem do governo que diz 
ter vindo “mudar tudo isso que está aí”. Em grupos de em-
presários, os comentários eram “blindagem de bandidos”, 
“o Brasil nunca vai mudar” e “todos farinha do mesmo 
saco”. O ainda senador Cristovam Buarque perguntou em 
seu Twitter: “O que diria o juiz Moro ontem? O que diz o 
ministro Moro hoje?” Até integrantes do MBL afirmaram 
que “quem não deve, não teme”.

A Família Bolsonaro deve possuir motivos robustos 
para ter decidido correr o risco de queimar a imagem logo 
agora, em início de governo, quando ainda conta com a 
popularidade em alta, do que deixar o assunto ir minando 
aos poucos a, digamos, credibilidade. Tenta sustar uma in-
vestigação demorada que pairaria sobre o governo, sem-
pre pronta a ser vazada em momentos inoportunos.

O que se pergunta não é mais se tem caroço nesse angu, 
mas qual o tamanho do caroço. As suspeitas sobre Queiroz 
permitiam supor rendimentos não declarados à Receita, 
ou, mais grave, a centralização de repasses de parte dos 
vencimentos dos assessores à família (agora) presidencial.

A ação desta quinta-feira eleva o caso exponencial-
mente. As especulações sobre quais segredos carrega 
Queiroz tomaram conta das redes sociais. Há até quem 
fale que o recurso ao STF é uma forma de chamar aten-
ção, para depois apresentar explicações – plausíveis, como 
disse uma vez Flávio Bolsonaro – para as movimentações 
suspeitas na conta do assessor/amigo. Convenhamos, seria 
quase um movimento suicida.

Queiroz é PM, e no Rio de Janeiro, o que joga mais 
lenha na fervura dos boatos. Está nas mãos do ministro 
Marco Aurélio reduzir a temperatura de maneira simples: 
manter as investigações no Ministério Público do Rio, re-
cusando a tese de foro privilegiado – o que iria ao encontro 
da recente decisão do Supremo. E ao MP caberá acelerar 
o passo, recusando o papel que até agora lhe reservaram.

Boato
Em nota enviada à coluna, a OAB/RJ informa ser falsa 

a notícia, divulgada nas redes sociais, de que teria entrado 
com processo contra o Estado do Rio Janeiro, alegando 
cobrança indevida da taxa GRT, que engloba o licencia-
mento anual e a emissão de Certificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículo (CRLV). “Vale ressaltar, porém, 
que a Ordem não descarta avaliar o cabimento de ação, 
após os devidos estudos técnicos sobre o caso.”

O valor total da GRT é R$ 202,55, incluindo a taxa que 
era cobrada para o licenciamento com a vistoria dos veícu-
los, de R$ 144,68, mais o documento, que custa R$ 57,87. 
A vistoria foi abolida no Rio, sendo necessária apenas para 
casos específicos.

Além do valor abusivo, há a custosa burocracia: um 
proprietário de automóvel tem que imprimir e pagar três 
boletos (Dpvat, IPVA e GRT). Imaginem uma empresa 
com pequena frota, digamos, de sete veículos; terá que ge-
renciar 35 boletos.

R$ 1,99
O Projeto de Lei 10719/18, do Senado, pretende per-

mitir o parcelamento em até 12 vezes do seguro ob-
rigatório (Dpvat). O valor para a maioria dos veículos au-
tomotores este ano é de R$ 12, chegando a R$ 80,11 para 
motocicletas. A proposta de parcelamento só se justifica 
para grandes frotas.

Risco do tamanho do Reino Unido
O mundo não está melhorando na identificação e pre-

venção de riscos cibernéticos, adverte o Relatório Global 
de Riscos do Fórum Econômico Mundial “Um grande 
ponto cego que pode custar US$ 3 trilhões – o equivalente 
à economia britânica.”

E aí, Moro?
A investigação da Polícia Federal sobre a campanha ile-

gal feita por empresas a favor de Jair Bolsonaro no What-
sApp parece caminhar na velocidade exata para que expire 
o prazo legal de seis meses em que o app deve manter os 
registros das conversas.

Rápidas
A 12ª edição da Laad Defence & Security 2019 acontecerá 

de 2 a 5 de abril, no Riocentro, no Rio de Janeiro *** Oficina 
de Slime, aquela geleca, estará no Passeio Shopping dias 19 
e 26 de janeiro *** Neste domingo, dia do padroeiro do Rio 
de Janeiro, será realizado o talk show “Vivo de Música”, às 
19h, no Center Shopping Rio, com os músicos Israel Paulo, 
Rodrigo Fernando e Dyone Valeriano *** Na tarde desta sex-
ta-feira, a Associação dos Advogados de São Paulo (Aasp) 
recebe em sua sede o festival Cidade do Futuro (que faz parte 
das celebrações do aniversário da cidade). Inscrições até o dia 
24: www.sympla.com.br/legal-tech__436929

Coreia do Norte quer 
negociar com Trump

Um enviado do presiden-
te da Coreia do Norte, Kim 
Jong Un, deve ir aos EUA 
nos próximos dias para 
discutir os termos para a 
realização da segunda cú-
pula entre o norte-coreano 
e o presidente dos EUA, 
Donald Trump. O designa-
do para a missão é o vice-
presidente do Partido dos 
Trabalhadores da Coreia 
do Norte, Kim Yong Chol. 
Ele seguiu para Pequim, na 
China, para definir detalhes 

da conversa que terá nos 
EUA.

Parlamento britânico 
pressiona May

O líder do Partido Tra-
balhista britânico, Jeremy 
Corbyn, enviou uma carta à 
primeira-ministro, Theresa 
May, na qual afirma que pro-
por a saída imediata do Rei-
no Unido da União Europeia 
sem acordo é uma “ameaça” 
e pode ter um “resultado de-
sastroso”. A reação ocorre no 
momento em que o governo 
negocia com partidos políti-

cos alternativas para o Bre-
xit, rejeitado há dois dias.

Arma em casa  
custa R$ 3,7 mil

O cidadão que decidir ad-
quirir um revólver ou pistola 
após a entrada em vigor das 
novas regras para a posse de 
armas desembolsará, no míni-
mo, cerca de R$ 3,7 mil para 
regularizar sua situação, cum-
prindo a todos os pré-requisi-
tos exigidos por lei. O valor 
inclui a aquisição do arma-
mento escolhido e a obtenção 
dos documentos necessários.
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Cascadura Participações Ltda.
CNPJ nº 24.107.184/0001-51

Balanços patrimoniais em 31/12/2017 e 2016 (Em MR$)
Ativo Nota 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.889 149
Dividendos a Receber 1.345 -
Imposto a recuperar 18 14

4.252 163
Não circulante
Investimento 6 73.017 48.587
Intangível 6 43.875 50.790

116.892 99.377
Total do ativo 121.144 99.540
Passivo
Circulante
 Fornecedores 37 24
 Dividendos a pagar 205 -
 Obrigações tributárias 2 2

244 26
Patrimônio líquido
 Capital social 7 96.936 96.936
 Reserva legal 1.208 129
 Lucros acumulados 22.756 2.449

120.900 99.514
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 121.144 99.540

Demonstrações do resultado de 31/12/2017 e 2016 (Em MR$)

Nota 2017 2016
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais 8 (182) (1.872)
Outras Despesas (Receitas Operacionais) 40 -
Resultado da equivalência patrimonial 21.666 4.377

21.524 2.505
Resultado financeiro
Despesas financeiras e variações monetárias passivas - (1)
Receitas financeiras e variações monetárias ativas 9 67 74

67 73
Resultado do exercício 21.591 2.578

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 (Em MR$)

Capital
social

Reserva
Legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2015 - - - -
Integralização de capital social 96.936 - - 96.936
Resultado do exercício - - 2.578 2.578
Constituição de reserva legal - 128 (128) -
Saldos em 31/12/2016 96.936 128 2.450 99.514
Resultado do exercício - - 21.591 21.591
Constituição de reserva legal - 1.080 (1.080) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - (205) (205)
Saldos em 31/12/2017 96.936 1.208 22.756 120.900

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto 
Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 (Em MR$)

2017 2016
Fluxo de caixa proveniente das operações
Resultado do exercício 21.591 2.578
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial (21.666) (4.377)

(75) (1.799)
Variações nos ativos e nos passivos
(Aumento) redução em impostos a recuperar (4) (14)
Aumento (redução) em fornecedores 12 24
Aumento (redução) em impostos a recolher - 2

8 12
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (67) (1.787)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos 2.807 -
Aporte de capital -(95.000)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimentos 2.807(95.000)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital social - 96.936
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamentos - 96.936
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 2.740 149
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa
No início do exercício 149 -
No fim do exercício 2.889 149
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 2.740 149As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional: A Cia. possui sede na Av. Ataufo de Paiva, Leblon/
RJ, e foi fundada em 2/06/2016, com capital social simbólico de R$ 100,00 
(cem reais). Em 14/03/2016, a Cascadura Participações Ltda integralizou 
23.152 novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, emitidas 
pela Halex Istar.

Cascadura Participações Ltda. (27,5%)

Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A.

A controlada Halex Istar tem por objeto a industrialização e a comercialização 
de soluções parenterais e medicamentos de grande e pequeno volume e de 
produtos para saúde. Em 31/12/2017 e 2016, as Dfs. da controlada Halex 
Istar abrangem-a e suas controladas a seguir relacionadas::

Participação
acionária - %

Empresa Sede Objeto 2017 2016

Medicone Projetos 
e Soluções para a 
Saúde e a Indústria 
Ltda. (“Medicone”)

Cachoeirinha
- RS

Fabricação de 
produtos para saúde 
em silicone

99,99% 99,99%

Isofarma Industrial 
Farmacêutica Ltda. 
(“Isofarma”)

Fortaleza - 
CE

Industrialização e 
comercialização de 
soluções parenterais 
em embalagens 
plásticas

Incorporada
pela

HalexIstar
99,99%

Equiall Gestão em 
Ativo Permanente 
Ltda. (“Equiall”)

Goiânia - GO
Gestão dos ativos 
imobilizados da Cia. 
e suas controladas

Incorporada
pela

Medicone
99,99%

Transmed
Transportes
Rodoviários Ltda. 
(“Transmed”)

Goiânia - GO

Responsável
pelo transporte e 
pela gestão dos 
estoques de produtos 
fabricados pela Cia. e 
suas controladas

Incorporada
pela

Medicone
99,99%

2 Base de preparação e apresentação das Dfs.: a. Declaração de confor-
midade: As Dfs. da Cia. foram preparadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil (BR GAAP). Todas as informações relevantes pró-
prias das Dfs. estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela 
Administração. b. Base de mensuração: As Dfs. foram preparadas com base 
no custo histórico, exceto quando de outra forma mencionado. c. Moeda fun-
cional e moeda de apresentação: Estas Dfs. estão apresentadas em milha-
res de Reais, que é a moeda funcional da Cia.. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas 
e julgamentos: Na preparação destas Dfs., a Administração utilizou estimati-
va e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Cia. e os 
valores reportados dos ativos, dos passivos, das receitas e das despesas. As 
estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histó-
rica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. As estimativas e as premissas são revisadas de 
forma contínua e são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre 
premissas e incertezas associadas às estimativas e aos julgamentos realiza-
dos na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre 
os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: · Nota Explicativa nº 6 - Investimento (equivalên-
cia patrimonial da mais-valia de ativos). e. Data de aprovação das Dfs. indi-
viduais e consolidadas: As Dfs., incluindo as notas explicativas, são de res-
ponsabilidade da Administração da Cia., cuja autorização para sua conclusão 
foi dada em 11/05/2018. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o 
poder de alterar as Dfs.. 3 Principais práticas contábeis: As principais polí-
ticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente nos exercícios apresentados nestas Dfs.. a. Apuração do resul-
tado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência do exercício. As receitas da Cia. são derivadas, ba-
sicamente, do resultado dos investimentos na controlada/coligada que é ava-
liado pelo método de equivalência patrimonial, que consiste em atualizar o 
valor contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária 
da sociedade investidora no patrimônio líquido da sociedade investida, e no 
reconhecimento dos seus efeitos na demonstração do resultado do exercício. 
b. Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas
para as respectivas moedas funcionais da Cia. pelas taxas de câmbio nas 
datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados 

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas (Em milhares de Reais)
em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidos à moeda 
funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou a perda cam-
bial em itens monetários e a diferença entre o custo amortizado da moeda 
funcional no começo do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos 
durante o exercício, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de 
câmbio no final do exercício de apresentação. c. Direitos e obrigações: São
apresentados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encar-
gos financeiros, quando aplicável, de modo que reflitam os valores incorridos 
até a data do balanço. d. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros 
não derivativos: A Cia. reconhece os ativos financeiros inicialmente na data 
da negociação na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições con-
tratuais do instrumento. A Cia. desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Cia. 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual, essencialmente, todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual parti-
cipação que seja criada ou retida nos ativos financeiros a reconhecida como 
um ativo ou um passivo individual. Os ativos ou os passivos financeiros são 
compensados, e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, 
e somente quando, a Cia. tem direito legal de compensar os valores e tem a 
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. Em 31/12/2017 e 2016, a Cia. classificava os ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis. Em-
préstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais 
ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprésti-
mos e os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recu-
perável. Os empréstimos e recebíveis estão representados pelos saldos de 
caixa e equivalentes de caixa e dividendos a receber. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimen-
tos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da 
data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de altera-
ção no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. (ii)
Passivos financeiros não derivativos: A Cia. reconhece títulos de dívida 
emitidos e passivos inicialmente na data em que são originados. Todos os 
outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de nego-
ciação na qual a Cia. se torna uma parte das disposições contratuais do ins-
trumento. A Cia. baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações 
contratuais retiradas, canceladas ou pagas. Em 31/12/2017 e 2016, a Cia. ti-
nha os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e divi-
dendos a pagar. e. Redução ao valor recuperável: (i) Ativos não financei-
ros: Os valores contábeis dos ativos não monetários são revistos a cada data 
de apresentação das Dfs. para apurar se há indicação de perda no seu valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então, o valor recuperável do ativo é 
determinado. Os fatores considerados pela Cia. incluem resultados operacio-
nais de curto prazo, tendências e perspectivas, assim como os efeitos de ob-
solescência, demanda, concorrência e outros fatores econômicos. Nenhuma 
evidência de irrecuperabilidade foi registrada nos exercícios apresentados. f.
Passivo circulante: ão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das va-
riações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço. g. Provi-
sões: As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de 
caixa futuros estimados a uma taxa antes de impostos que reflita as avalia-
ções atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos espe-
cíficos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do des-
conto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa 
financeira. Em 2017 e 2016 não foram identificadas provisões a ser reconhe-
cidas. h. IR e contribuição social: O IR e a contribuição social do exercício 
corrente são calculados com base na alíquota de 15% sobre o lucro tributável 
para IR - acrescida do adicional de 10% sobre tal lucro real tributável exce-
dente de R$ 240 mil - e na alíquota de 9% sobre o lucro real tributável para 
contribuição social sobre o lucro líquido. O IR e a contribuição social diferidos 
ativos (crédito tributário) são calculados com base na aplicação das mesmas 
alíquotas acima mencionadas e decorrem de despesas temporariamente não 
dedutíveis para efeito de IR e contribuição social e prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social. i. Receitas financeiras e despesas finan-
ceiras: As receitas financeiras são compostas por rendimentos sobre aplica-
ções financeiras, reconhecida no resultado através do método dos juros efeti-
vos. As despesas financeiras compreendem despesas bancárias e juros pa-
gos por atraso. j. Novas normas e interpretações ainda não adotadas: 
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações será 
efetiva para os próximos exercícios e não foi adotada na preparação destas 
Dfs. individuais e consolidadas. A Administração não identificou nenhuma 
nova norma e/ou interpretação com efeito relevante nas Dfs. individuais e 
consolidadas da Cia.. 4 Demonstrações Financeiras: As Dfs. da coligada 
são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. (i) Partici-
pação de acionistas não controladores: A Cia. mensura qualquer participa-
ção de não controladores na adquirida dentro do patrimônio líquido pela par-
ticipação proporcional no capital, nas reservas e nos resultados. Nos exercí-
cios de 2017 e 2016 a participação de acionistas não controladores é inferior 

a 1% e não possui efeitos relevantes, dessa forma, não estão sendo apresen-
tadas. (ii) Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de 
equivalência patrimonial: Os investimentos da Cia. em entidades contabili-
zadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participa-
ções em coligadas (quando aplicável) e controladas (na demonstração da 
controladora). As coligadas são aquelas entidades nas quais a Cia., direta ou 
indiretamente, tem influência significativa, mas não controle, ou controle con-
junto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Uma entidade controlada 
em conjunto consiste em um acordo contratual através do qual a Cia. possui 
controle compartilhado, em que a Cia. tem direito aos ativos líquidos do acor-
do contratual e não direito aos ativos e aos passivos específicos resultantes 
do acordo. Os investimentos em coligadas e entidades controladas são con-
tabilizados por meio do método de equivalência patrimonial. Tais investimen-
tos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a 
transação. Após o reconhecimento inicial, as Dfs. consolidadas incluem a 
participação da Cia. no lucro ou no prejuízo do exercício e outros resultados 
abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou o 
controle conjunto deixa de existir. 5 Caixa e equivalentes de caixa:

2017 2016
Aplicações Financeiras de curto prazo 2.889 149

2.889 149
Referem-se a aplicações financeiras de curto prazo (CDBs/CDIs), de alta liqui-
dez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
estão sujeitas a um insignificante risco de mudanças de valor. 6 Investimentos:

2017

2017
Partici-
pação

Patri-
mônio
líquido

Resul-
tado da 
coligada

 Saldo 
contábil
do inves-
timento

 Equiva-
lência

resultado Ágio

Resul-
tado de 
equiva-
lência

patrimo-
nial

Halex
Istar 27,50% 265.516 103.932 73.017 21.666 43.875 65.541

265.516 103.932 73.017 21.666 43.875 65.541
2016

2016
Partici-
pação

Patri-
mônio
líquido

Resul-
tado da 
coligada

 Saldo 
contábil
do inves-
timento

 Equiva-
lência

resultado Ágio

Resul-
tado de 
equiva-
lência

patrimo-
nial

Halex
Istar 27,50% 176.680 29.019 48.587 4.377 50.790 55.167

176.680 29.019 48.587 4.377 50.790 55.167
a. Composição: (i) O saldo da mais-valia está composto pela participação
da Cia. (27,5%) na diferença entre o valor justo dos bens do ativo imobilizado
da Halex Istar e o valor contábil e pelo intangível relacionado aos registros na
ANVISA, amortizados com base nas vidas úteis estabelecidas nos laudos de
avaliação (média de 7,5 anos para o imobilizado e 5 anos para os intangíveis), 
líquidos do IR e da contribuição social. Anualmente, a Cia. realiza a análise do 
valor recuperável do goodwill da aquisição da participação societária na Halex 
Istar. Em 2017, não foi identificada a necessidade de provisão para imparida-
de. Para fins de teste de imparidade foi considerado o valuation da unidade
geradora de caixa (UGC) Halex Istar, considerando o fluxo de caixa desconta-
do até 2022. 7 Patrimônio líquido: a. Capital social: Capital social subscrito
e integralizado de R$ 96.936 (96.936.240 ações), cujo acionista é a Saude
Participações S.A.. b. Reserva legal: Constituída em 5% sobre o resultado do 
exercício. c. Dividendos: O estatuto social da Cia. prevê a distribuição de divi-
dendos mínimos obrigatórios de 1% sobre o lucro líquido. O saldo remanescen-
te é retido para futuras distribuições. 8 Despesas administrativas e gerais:

2017 2016
Serviços Prestados (177) (1.616)
Viagens - (206)
Gerais (2) (46)
Impostos e Taxas (3) (4)

(182) (1.872)
9 Resultado financeiro 2017 2016
Receitas Financeiras
Rendimento aplicação financeira  67  74 
Despesas Financeiras
Despesa com juros - (1)

 67  73 
10 Outras informações: Derivativos: A Cia. não possui operações com 
derivativos. Benefícios pós-emprego: A Cia. não possui benefícios pós-
-emprego.

Diretoria
Marcela Barros Higino - Diretora; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Diretor

Marcelo Marinho Cecchetto - Presidente
Contador

Roberto Francisco da Silva
CPF: 513.280.037-87 - CRC: RJ-070028/O-9

Consórcio de eletros avança 55%
Levantamento da asses-

soria econômica da Asso-
ciação Brasileira de Admi-
nistradoras de Consórcios 
(Abac) aponta o aumento 
pela demanda constante em 
razão do comportamento do 
consumidor que, ao planejar 
suas finanças pessoais base-
ada na essência da educação 
financeira, tem assumido no-
vos compromissos financei-
ros dentro de sua capacidade 
orçamentária mensal, seja 
pessoal ou familiar.

Em panoramas anteriores, 
o volume de consorciados 
ativos cresceu de 26,5 mil 
participantes, em junho de 
2017, para 41 mil, em no-
vembro de 2018, mostrando 
um avanço de 54,7% no pe-
ríodo.

Para o presidente-execu-
tivo da Abac, Paulo Rober-
to Rossi, “tem-se observado 
um consumidor mais atento 
à gestão de seus recursos, 
programando novas aqui-
sições ou modernização de 
seus eletroeletrônicos pelo 
consórcio. Ao considerar 
qualidade de vida, tem bus-
cado o mecanismo em virtu-
de de suas características de 
custo final menor e prazos 
mais longos. Portanto, com 
parcelas mensais mais aces-
síveis”.

O estudo, feito junto às 
administradoras que atuam 

nesse segmento, mostrou 
uma presença maior do pú-
blico masculino, com 54,6%, 
seguido pelo das mulheres, 
com 32,4% e pelas pessoas 
jurídicas, com 13%.

Os eletroeletrônicos mais 
procurados por ocasião da 
compra, após a contempla-
ção, foram os da chamada 
linha marrom – que inclui 
os televisores, aparelhos de 
som, vídeo, por exemplo – 
com 35,3%.

Em segundo lugar esti-
veram os eletrônicos, como 
computadores, notebooks, 
tabletes e smartphones, com 
26%. Na sequência, ficou a 
linha branca, que compreen-
de geladeiras, freezer, micro-
ondas e fogões, com 19,6%. 
Posteriormente, vieram os 
demais bens móveis durá-
veis como sofás, camas e ar-
mários, que marcaram 9,5%, 
seguido de “outros”, como 
bicicletas, bicicletas elé-
tricas e equipamentos para 
energia solar, com 9,6%.

O valor médio dos crédi-
tos contratados esteve entre 
R$ 1,5 mil e R$ 39,7 mil, 
propiciando a média de R$ 
8,4 mil, para prazo médio 
de duração dos grupos de 45 
meses, com taxa média de 
administração de 0,412% ao 
mês, tendo o IGP-M como 
principal indexador de cor-
reção do crédito.

“A modalidade consórcio 
continua sendo a melhor for-
ma de adquirir um bem parce-
ladamente. Com planejamen-
to financeiro pessoal, familiar 
e até empresarial, as compras 
tornam-se mais simples e 
vantajosas. Para aqueles que 
pretendem adquirir veículos 
novos ou seminovos, os mais 
variados tipos de imóveis ou 
eletroeletrônicos, os grupos 
de consórcios disponibili-
zam planos diversos com 
parcelas mensais acessíveis 

aos orçamentos, propician-
do um consumo consciente e 
responsável”, complementa 
Rossi.

Em novembro último, o 
Sistema de Consórcios con-
tabilizou 7,077 milhões de 
consorciados ativos, dos 
quais 41 mil [5,7%] são par-
ticipantes do consórcio de 
eletroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis.

Nos 11 meses de 2018, a 
modalidade acumulou 2,36 
milhões de adesões, sendo 

26,30 mil [1,1%] em co-
tas do setor de eletros. As 
contemplações totalizaram 
9,64 mil participantes cor-
respondentes a R$ 52,03 
milhões em créditos conce-
didos.

Nesse período, o acumu-
lado de créditos comercia-
lizados com as novas cotas 
de todo o Sistema de Con-
sórcios atingiu R$ 96,32 bi-
lhões, incluindo R$ 134,40 
milhões relativos às adesões 
ao consórcio de eletros.

Presença feminina 
no Prêmio Nobel

No próximo dia 22, a Casa 
do Saber Rio debaterá a histó-
ria e o simbolismo do Prêmio 
Nobel a partir da presença fe-
minina entre os laureados.  Dos 
590 prêmios distribuídos entre 
1901 e 2018, apenas 51 foram 
destinados a mulheres. Uma 
delas foi agraciada duas vezes: 
Marie Curie, em 1903 por Físi-
ca, e em 1911 por Química.

Monique Sochaczewski, 
doutora em História, Polí-
tica e Bens Culturais pelo 
CPDoc/FGV, traça um pano-
rama detalhado das (poucas) 
mulheres que receberam a 
honraria da Academia Sueca, 
centrando-se em três casos: 
a ganhadora do Nobel de Li-
teratura em 2015, Svetlana 
Aleksievitch, e as vencedo-
ras do Nobel da Paz de 2014, 
Malala Yousafzai, e de 2018, 
Nadia Mur.

Intenção de 
consumo cresce 5,1% 

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF), medida 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), cres-
ceu 5,1% de dezembro de 
2018 para janeiro deste ano. 
Na comparação com janeiro 
do ano passado, o avanço 
foi 14,7%. Com a alta, o in-
dicador chegou a 95,9 pon-
tos, em uma escala de zero 
a 200 pontos. A pontuação, 
ainda abaixo de 100 pontos, 
demonstra uma insatisfação 
dos consumidores.
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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ

EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação,
extraído dos autos da Ação COBRANÇA,

processo nº 0036165-29.2014.8.19.0203, movida por
GRUPAMENTO RESIDENCIAL RESERVA JARDIM contra

LEONARDO MENEZES OLIVEIRA e OUTRA, na forma abaixo:
O Doutor JOSÉ ALFREDO SOARES SAVEDRA, Juiz de Direito 
da 5ª Vara Cível Regional de Jacarepaguá, FAZ SABER aos que 
o presente Edital de Leilão e Intimação, com prazo de 5 (cinco) 
dias, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a LEONARDO MENEZES OLIVEIRA e EDNA 
KATIA PEREIRA OLIVEIRA, para ciência de que no próximo dia 
29 de JANEIRO de 2019, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum 
Regional de Jacarepaguá, sito a Rua Profª Francisca Piragibe nº 
80 – Taquara - RJ, pelo Leiloeiro Público Oficial MARIO MILTON 
BITTENCOURT RICART, será apregoado e vendido, a quem maior 
lance oferecer acima da avaliação, o bem penhorado objeto da 
lide e caso não haja licitante, fica desde já designado o dia 05 de 
FEVEREIRO de 2019, no mesmo horário e local para a realização 
do segundo Leilão, quando então a venda será feita a quem 
maior lance oferecer, independente da avaliação na forma do art. 
891 § único, do CPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula 
nº 335623, descrito e avaliado as fls. 419:  auto de Avaliação 
-  Avenida Vice Presidente José Alencar, nº 1500 bloco 01 apto 
1305 – Jacarepaguá – RJ. Trata-se de apto em bom estado, o qual 
é composto de ampla sala, dois quartos (sendo os dois suítes), 
cozinha, banheiro social, dependência completa de empregada e 
varanda (de acordo com o proprietário, ora morador, o mencionado 
imóvel tinha originariamente 4 quartos); possuindo piso em 
porcelanato com exceção dos banheiros em ladrilho e paredes 
pintadas com exceção dos banheiros em azulejo, com uma área 
aparentemente correspondente aos 150m² constantes do espelho 
do IPTU e direito a 2 (duas) vagas de garagem. O edifício situa-se 
nun condomínio de construção recente e é servido por elevadores. 
O condomínio, que é murado e gradeado, é constituído por oito 
edifícios com dezessete pavimentos, possui estacionamento 
coberto, brinquedoteca, academia, lan house, piscinas, sauna, 
quadra poliesportiva, salas de cinema, estudos, spinning, ginástica 
e recreação; salões de festa e de beleza; bistrô e pista de boliche, 
salas de cinema como também estacionamento para visitantes. 
Avalio o referido imóvel em R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem 
mil reais).Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2018. A arrematação, 
far-se-á à vista conforme art. 892  do CPC, acrescida de 5% (cinco 
por cento) de comissão ao Leiloeiro, e custas de cartório de 1% 
(hum por cento) até o limite máximo permitido por lei. As certidões 
serão lidas no ato do pregão, assim como informações sobre 
débitos etc. Conforme certidão emitida pelo 9º RGI, do imóvel 
inscrito na matrícula nº 335623: Imóvel – Apartamento 1305 do 
Bloco 1 do prédio em construção situado na Av. Eixo Metropolitano 
Este-Oeste, PAL 33816, nº 1500, na freguesia de Jacarepaguá, 
com direito a 2 vagas de garagem cobertas de uso indistinto no 
subsolo ou no pavimento térreo e correspondente fração ideal de 
0,00110400 para o apartamento do respectivo terreno. Inscrição 
fiscal nº 3163005-6. AV-1 – Promessa de Compra e Venda; AV-2 
– Promessa de Compra e Venda; R-3 – Hipoteca em 1º Grau - 
em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF; AV-4 – 
Obrigações – assumidas por Carvalho Hosken S/A engenharia 
e Construções e Cyrela Monza Empreendimentos Imobiliários 
Ltda perante o Município do RJ, de efetuar o pagamento de R$ 
6.156.076,08, correspondente a parte proporcional das obrigações 
de construir uma escola padrão; R-5 – Compra e Venda – Carvalho 
Hosken S/A engenharia e Construções em favor de Cyrela Monza 
Empreendimentos Imobiliários Ltda; AV-6 – Construção – habite-
se concedido em 14/07/10; AV-7 – Convenção de condomínio.; 
AV-8 – Cancelamento da averbação 4 de Obrigações em virtude 
da concessão do habite-se; R-9 – Promessa de Compra e Venda 
– feita por Cyrela Monza Empreendimentos Imobiliários Ltda em 
favor de LEONARDO MENEZES OLIVEIRA, engenheiro mecânico, 
identidade MMAR/RJ 5044774, CPF 018.509.807-05 e sua mulher 
EDNA KÁTIA PEREIRA OLIVEIRA, decoradora, identidade do IFP 
072803778, CPF 797.094.007-20, brasileiros, casados pelo regime 
da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6515/77; AV-10 – 
Cancelamento do registro 3 de Hipoteca em 1º Grau, em virtude 
da quitação dada pela credora CEF – Caixa Econômica Federal; 
R-11 – Compra e Venda – feia por Cyrela Monza Empreendimentos 
imobiliários Ltda em favor de Leonardo Menezes Oliveira e s/
mulher, qualificados no ato R-9; R-12 – Alienação Fiduciária – feita 
por  Leonardo Menezes Oliveira e s/mulher Edna Kátia Pereira 
Oliveira em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF; AV-
13 – Reconhecimento de Logradouro – ocorrido através do 
Decreto nº 35.505 de 26/04/12, pelo qual a Av. Presidente José 
Alencar foi antes conhecida como Av. Eixo Metropolitano Este-
Oeste. Certidão emitida em 07/11/2017.  De acordo com Certidão 
de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU) em referência a inscrição 
nº 3.163.005-6 consta débito no valor de R$ 4.162,50.  OBS – Os 
créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter 
rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem 
de preferência, conforme prevê o Art. 908 do NCPC. E para o 
conhecimento geral de todos, foi expedido este edital, que será 
publicado e afixado no local de costume na forma da Lei, ficando os 
executados cientes da Hasta Pública, suprindo assim a exigência 
contida no Art. 889 inciso I do CPC. Dado e passado nesta Cidade 
do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e dezoito. Eu, __ Ricardo de Abreu Monteiro de Barros, 
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. JOSÉ 
ALFREDO SOARES SAVEDRA - Juiz de Direito.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Ficam os Srs. 
Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados a se reunirem na AGE da 
Cia. a ser realizada no dia 28/01/2019, às 10h, na sede social da Cia., situada 
na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1.204, sala 605, parte, 25 de Agosto, Duque 
de Caxias/RJ, para deliberar sobre (i) aumento do capital social e emissão de 
novas ações e (ii) alteração do caput do Art. 5º do estatuto social. Duque de 
Caxias, 16/01/2019. Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro.  
Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente.

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
SICOOB CENTRAL RIO

CNPJ N° 14.568.725/0001-95 – NIRE Nº 33400051688
Sede Social: Rua Rodrigo Silva 26, 6° andar

Centro – Rio de Janeiro/RJ
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de 
Crédito do Rio de Janeiro Ltda. – SICOOB CENTRAL RIO, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as cooperativas 
associadas, que nesta data são em número de 8 (oito), em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-
se em sua sede social à Rua Rodrigo Silva 26, 6° andar, no dia 15 de 
fevereiro de 2019, às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das 
associadas, em primeira convocação; às 09:00 horas, com a presença de 
metade mais uma de associadas, em segunda convocação; ou às 10:00 
horas, com a presença de, no mínimo, 03 (três associadas), em terceira 
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem 
a ordem do dia: I. Aprovação do Regulamento Eleitoral; II. Aprovação 
do Fundo de Expansão; e III. Atualização do Plano de Sucessão de 
Administradores. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019.

Luiz Antônio Ferreira de Araujo – Presidente

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da AGE. Data, Horário e Local: 28/12/18, às 15h, na sede 
social da Cia. na Praia de Botafogo, 300, sala 501 e sala 701/RJ/RJ. Mesa:
Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo Luis Gay-Ger - Secretário. 
Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam 
a totalidade do capital social da Cia., em razão do que fica dispensada a 
convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. 
Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos 
a distribuição de juros sobre capital próprio (9ª parcela) no montante de R$ 
112.232.455,40 a ser pago em ou antes de 31/01/19, conforme recomendação 
do Conselho de Administração. Encerramento: Oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a 
lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sr. Pablo Luis Gay Ger - Secretário. Repsol S.A., Repsol Exploración S.A., 
Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, 
Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Carlos de Vicente 
Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Li Yonglin, Guillermo Llopis 
García e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 28/12/18. Secretário da Mesa: 
Pablo Luis Gay-Ger. Jucerja nº 3481337 em 14/01/19.
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A grande missão
A grande missão do governador Wilson Witzel no rela-

cionamento com o presidente da Assembleia Legislativa 
fluminense, a ser eleito em 1º de fevereiro, será a de coor-
denação das bancadas legislativas para votar as mensagens 
de interesse do povo fluminense e não do governo, pois 
nem sempre o que pretende o governador e seus secretá-
rios atendem necessariamente aos interesses e anseios da 
população.

E o presidente em exercício da Alerj, deputado André 
Ceciliano, deu provas suficientes de que está a altura de 
manter esse diálogo colaborativo, pois sob seu comando, 
durante a crise que se abateu sobre o estado no ano passa-
do, o parlamento fluminense reagiu à altura, colaborando 
no que foi possível para sustentar o governo de maneira 
que a máquina continuasse trabalhando e os serviços pú-
blicos não fossem paralisados.

Então, cabe ao governador Wilson Witzel o papel de 
moderador diante de problemas ideológicos que possam 
se antepor a uma solução racional e responsável para que 
o governo e o Legislativo tenham um bom relacionamen-
to, mais do que isso, um relacionamento responsável para 
completar a missão, abraçada pelo presidente em exercício 
da Alerj para tirar o Estado do Rio da crise moral, ética, 
financeira e política que quase o levou à insolvência.

Homenagem aos interventores
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, 

deputado André Ceciliano, aprovou no Plenário Barbosa 
Lima Sobrinho dois projetos de resolução concedendo ao 
então interventor federal, general Braga Netto, e ao ex-se-
cretário de Segurança Pública fluminense general Richard 
Nunes a Medalha Tiradentes. As homenagens foram um 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela dupla no 
combate à violência no estado do Rio.

Equívoco do Crivella
O vereador carioca Zico 

Bacana retificou nota publica-
da nesta coluna, na sexta-feira 
passada, dizendo que o prefeito 
Marcelo Crivella se equivocou 
ao vetar o projeto dando nome 
a uma rua no bairro de Ricardo 
de Albuquerque.

Orçamento do Rio
O Plenário Teotônio Vilela do Palácio Pedro Ernesto 

aprovou o orçamento de R$ 30,6 bilhões da Prefeitura do 
Rio para o exercício financeiro deste ano, a ser executado 
pelo prefeito Marcelo Crivella. Desse total, conforme reve-
la a assessoria da Câmara Municipal, R$ 18,2 bilhões são 
destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais; R$ 
6,8 bilhões para educação; R$ 5,3 bilhões para saúde; R$ 
1,2 bilhão para investimentos; e R$ 838,4 milhões para pa-
gamento de juros e encargos da dívida pública.

Aditivos milionários
Ao final de sua gestão, antes de passar os encargos da 

secretaria de Administração Penitenciária do Estado do 
Rio, o delegado David Anthony fez uma limpeza na pasta, 
exonerando assessores, mas também renovou 23 contra-
tos com diversas empresas de fornecimento de quentinhas, 
lanches, e gêneros alimentícios, num total de R$ 38,610 
milhões.

Solazer
A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio autorizou 

a prorrogação do contrato com a empresa Solazer Trans-
portes e Turismo Ltda., pelo período de um ano, ao custo 
de R$ 583,7 mil. A empresa é responsável pela reserva de 
passagens áreas para vereadores e funcionários do Legis-
lativo.

Produtos orgânicos
Com a argumentação de que é preciso melhorar a quali-

dade da alimentação nos hospitais públicos fluminenses, o 
deputado Flávio Serafini apresentou projeto de lei propon-
do um percentual de no mínimo 50% de produtos orgâni-
cos nas refeições servidas aos pacientes internos.

Deputado André Ceciliano e governador Wilson Witzel

Vereador Zico Bacana

Facebook: 50% dos 
usuários não querem seu 
perfil aliado à propaganda

Metade dos usuários do 
Facebook entrevistados em 
uma pesquisa afirmou que 
não se sente confortável com 
a forma como seus dados são 
usados para a construção de 
perfis pela rede social. A sis-
tematização de preferências 
é chave do modelo de publi-
cidade da empresa, que ven-
de aos anunciantes a difusão 
de conteúdos promocionais 
com alta capacidade de seg-
mentação.

O levantamento foi feito 
pelo Pew Research Center, 
um dos mais conhecidos 
institutos de pesquisa sobre 
tecnologias da informação 
e comunicação do mundo, 
sediado nos Estados Uni-
dos. O estudo analisou o co-
nhecimento e o sentimento 
de usuários da plataforma 
quanto ao tratamento de seus 
dados para diversas finalida-
des, como a segmentação de 
anúncios.

Além do desconforto com 
o tratamento de seus dados, 
74% das pessoas ouvidas 
relataram não saber que o 
site mantinha a lista dos seus 
interesses disponível a eles. 
Esse conjunto de gostos e 
opções sistematizados pode 
ser acessada pelo recurso 
chamado “Suas preferências 
de anúncios”. Essa página 
elenca os interesses registra-
dos pelo Facebook e que são 
usados para o direcionamen-
to de conteúdos pagos a cada 
usuário.

Quando direcionados a 
essa página, 59% dos entre-
vistados informaram que as 
preferências guardavam re-
lação com suas atividades, 
e 27% não viram qualquer 
semelhança entre os tópicos 
e seus estilos de vida e gos-
tos. No caso de dois tipos 
de preferências, “aprendiza-
dos políticos” e “afinidades 
étnico-raciais”, mais pessoas 
concordaram com a caracte-
rização da rede social nesses 
casos do que discordaram. 
Ainda assim, mesmo com 
o conjunto de informações 
coletadas, 27% das pessoas 
relacionadas a algum parti-
do na lista de preferências 
disseram que a leitura estava 

equivocada.
Na categoria de afinida-

des étnico-raciais (que mede 
não a cor ou identidade étni-
co-racial da pessoa, mas sua 
“afinidade” com grupos), 
61% dos usuários enquadra-
dos nessa categoria relata-
ram que a classificação reali-
zada pela rede social corres-
ponde às suas preferências. 
Já o restante apontou uma 
leitura incorreta da platafor-
ma sobre suas inclinações 
em relação a este tema.

Por outro lado, quando 
perguntados se haviam ajus-
tados suas configurações de 
privacidade, 61% informa-
ram que sim, contra 38% 
negando. Isso pode indicar 
que apesar do desconheci-
mento da classificação, parte 
importante dos usuários con-
sultados já incorporou a prá-
tica de utilizar esses coman-
dos. Já a iniciativa de baixar 
os dados armazenados pelo 
Facebook, recurso dispo-
nibilizado pela plataforma, 
ainda é pouco comum. Ape-
nas 10% dos ouvidos relata-
ram ter feito isso no último 
ano.

Segmentação

O estudo também levantou 
quantas categorias de prefe-
rências os usuários têm. Este 
é um indicador do grau de 
segmentação dos interesses 
promovido pelos sistemas in-
formatizados do site. Do total 
dos ouvidos no estudo, 60% 
responderam ter inclinações 
divididas em 10 ou mais ca-
tegorias, sendo 27% em 10 a 
20 categorias e 33% em 20 ou 
mais categorias. Entre os que 
possuem menos de 10, 27% 
relataram estar nessa condição 
e 11% registraram não terem 
em suas páginas qualquer ca-
tegoria.

Foram ouvidos 963 usu-
ários do Facebook com 18 
anos ou mais, residentes nos 
Estados Unidos. Destes, 56% 
informaram usar o aplicativo 
várias vezes ao dia e 25%, 
pelo menos uma vez ao dia. 
Por volta de 80% dos partici-
pantes estão na plataforma há 
pelo menos cinco anos.

Comércio eletrônico deve 
crescer 16% em 2019

O comércio eletrônico 
deve atingir um volume de 
vendas de R$ 79,9 bilhões 
em 2019. A estimativa é 
da Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico 
(ABComm). De acordo 
com a entidade, caso essa 
projeção se cumpra, o 
montante representaria um 
crescimento de 16% quan-
do comparado com o re-
sultado atingido em 2018 
pelas lojas virtuais do país, 
sendo o maior avanço anu-
al verificado desde 2015.

Segundo a ABComm, o 
comércio eletrônico deve 
registar um tíquete médio 
de R$ 301, com um total 
de 265 milhões de pedi-
dos efetuados pelos con-
sumidores até o fim deste 
ano. O número de lojas 
virtuais deve totalizar 87 
mil. As micro e pequenas 

empresas devem aumentar 
sua participação no fatura-
mento, atingindo 29%. A 
participação dos market-
places no faturamento do 
setor também deve regis-
trar crescimento em 2019. 
Segundo a entidade, a fa-
tia deve passar dos atuais 
31% verificados em 2018 
para 35% ao fim deste ano.

A experiência do consu-
midor nos dispositivos mó-
veis deve continuar sendo 
alvo de atenção das lojas 
virtuais neste ano. Segun-
do a associação, é esperado 
que 33% das vendas efetua-
das pelos consumidores ve-
nham a partir de smartpho-
nes e tablets. A participação 
móvel nas compras virtuais, 
porém, permanecerá no 
mesmo patamar observado 
em 2018, segundo dados da 
entidade.

Reprodução/YouTube
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DIÁRIO
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

Klabin JBS

As ações do Banco do Brasil terminaram cotadas a R$ 
48,91, com alta de 0,27%. Dois indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações das Lojas Americanas terminaram cotadas a 
R$ 20,54, com alta de 0,79%. Dois indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações da Gol terminaram cotadas em R$ 24,15 e com 
valorização de 1,09%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações da B2W terminaram cotadas a R$ 46,87 com 
desvalorização de 2,17%. Dois indicadores semanais mos-
tram mercado comprado. 

As ações da Klabin terminaram cotadas a R$ 3,11 com 
desvalorização de 1,27%. Dois indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações da JBS terminaram cotadas a R$ 13,44 com 
valorização de 2,21%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.
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Petrobras retoma processos 
competitivos para redução 
de seu endividamento

Britânica FTSE injetará este 
ano US$ 10 bilhões na China

A expectativa é que o 
mercado de capital da China 
deve atrair neste ano cerca 
de US$ 10 bilhões em fun-
dos passivos. A razão prin-
cipal é que a britânica FTSE 
Russell planejar adicionar 
em junho ações classe A 
em seus índices globais, in-
formou nesta quarta-feira o 
China Securities Journal.

Mark Makepeace, CEO da 
FTSE Russell, disse que ou-
tros US$ 50 bilhões devem 
ser injetados na China nos 
próximos três a quatro anos, 
com um aumento do peso das 
ações chinesas de classe A nos 
seus índices-chave.

Segundo a agência Xi-
nhua, a China vem facilitan-
do as reformas de mercado 
para que os investidores 
globais tenham acesso mais 
amplo ao mercado acionário 
do país.

A MSCI, concorrente da 

FTSE, por exemplo, incluiu 
várias ações chinesas de 
classe A no Índice de Mer-
cados Emergentes MSCI e 
propôs aumentar o peso.

O sentimento é geralmen-
te otimista sobre o mercado 
de ações de classe A da Chi-
na este ano. Com a melhoria 
do ambiente de medidas de 
diretrizes, o mercado acio-
nário do país deve adquirir 
investimentos globais signi-
ficativos, segundo analistas.

Os reguladores financeiros 
dizem que o mercado de ca-
pital da China tem valor de 
investimento de longo prazo 
e seus riscos têm sido com-
preendidos e mitigados. Uma 
reunião realizada em dezem-
bro último pelo escritório do 
comitê de estabilidade e de-
senvolvimento financeiros su-
bordinado ao Conselho de Es-
tado chinês jogou luz sobre o 
tema. A reunião, presidida por 

Liu Guoqiang, vice-presiden-
te do Banco Popular da Chi-
na, reuniu representantes dos 
setores bancário, de seguros 
e reguladores de valores, e de 
diversas instituições financei-
ras como bancos comerciais.

Tudo indica que a China 
deve continuar a impulsionar 
as reformas no mercado de 
capital e fortalecer a gestão de 
companhias cotadas por meio 
do fornecimento mais direto 
ao mercado através da redu-
ção de direitos de intervenção 
administrativa no comércio.

O comitê de estabilidade 
acredita que o país também 
aprenderá com as práticas 
internacionais para fomentar 
investidores de médio e lon-
go prazo, ao mesmo tempo 
em que torna mais fácil para 
todos os tipos de produtos de 
gestão de ativos entrarem no 
mercado de capital segundo 
os padrões estabelecidos.

JBS mantém 
estratégia de 
expansão nos 
EUA e na Ásia

O novo presidente-executi-
vo da JBS, Gilberto Tomazoni, 
disse recentemente que preten-
de adotar medidas que contem-
plem expansão de produtos de 
maior valor agregado nos Esta-
dos Unidos e de sua cadeia de 
distribuição na Ásia. 

O executivo tem como 
como plano de metas me-
lhorar as margens do gru-
po. Lembrando que está é a 
primeira vez que a empresa, 
que teve os nomes dos seus 
principais executivos envol-
vidos na operação Lava Jato, 
não tem alguém da família 
ocupando o principal cargo.

Tomazoni já afirmou que 
a listagem de operações da 
companhia nos EUA conti-
nua sendo uma das princi-
pais prioridades do grupo. O 
IPO da empresa nos EUA foi 
frustrado devido ao escândalo 
gerado pelas delações premia-
das dos Batista.

Société Générale anuncia 
queda de 20% na receita

Depois de um terceiro 
trimestre positivo com alta 
de 32% no lucro líquido, o 
banco francês Société Géné-
rale comunicou nesta quinta-
feira que a volatilidade dos 
mercados vai prejudicar 
seus resultados referentes ao 
quarto trimestre.

O banco, cuja força tra-
dicional está em ações e 
derivativos, afirmou que 
espera uma queda de cerca 
de 20% na receita sobre o 
mesmo período do ano an-
terior na divisão de merca-
dos globais e serviços aos 
investidores.

Encolhimento

O Société Générale deve 
divulgar resultados de 2018 
em 7 de fevereiro, encerran-
do um ano marcado por en-
colhimento da atividade de 
banco de varejo na França e 
pagamento de bilhões de dó-
lares para encerrar disputas 
legais com autoridades dos 
Estados Unidos. Ele é um 
dos maiores bancos da Euro-
pa. Foi criado em 4 de maio 
de 1864.

Juntamente com o BNP 
Paribas o e Crédit Lyon-

nais, é um dos três grandes 
bancos franceses e faz parte 
do índice CAC 40. Aliás, a 
notícia de um resultado fra-
co no trimestre pressionou 
as ações da instituição e 
de seus pares nesta quinta-
feira. As ações do SocGen 
tinham queda de 4,5%, en-
tre as piores performances 
do índice CAC-40 da bolsa 
de Paris.

Lucro líquido

Em novembro, o banco 
reportou lucro líquido no 
terceiro trimestre 1,23 bilhão 
de euros, representando alta 
de 32% em relação ao ga-
nho de 932 milhões de euros 
obtido em igual período de 
2017.

Já a receita de atividades 
bancárias do terceiro maior 
francês em ativos avançou 
9,6% na mesma compara-
ção, a 6,53 bilhões de eu-
ros. 

Os resultados superaram 
as expectativas de analis-
tas, que previam lucro de 
896 milhões de euros e re-
ceita bancária de 6 bilhões 
de euros entre julho e se-
tembro.

A Diretoria Executiva da 
Petrobras retomou os pro-
cessos competitivos para 
as alienações de 90% da 
participação na Transpor-
tadora Associada de Gás 
S.A. (“TAG”) e de 100% 
da Araucária Nitrogenados 
S.A. (“ANSA”) e para a 
formação de parcerias em 
refino. 

A decisão comunicada 
nesta quarta-feira dá prosse-
guimento aos fatos relevan-
tes divulgados em 3 de mar-
ço de 2018.

No caso do desinvesti-
mento da TAG, cujo res-
pectivo processo competiti-
vo estava também suspenso 
por decisão da 4ª Turma do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, conforme 
Comunicado ao Mercado 
divulgado em 5 de junho de 
2018, foi levada em consi-
deração a decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça no 
dia 15 de janeiro de 2019, 
que acatou pedido formula-
do pela União de reversão 
da decisão.

Além disso, foi também 
levado em consideração 
parecer da Advocacia Ge-

ral da União (“AGU”), o 
qual conclui que a Petro-
bras atende aos requisitos 
colocados no âmbito da 
análise feita pelo STF na 
ADI 5624 MC/DF, já que 
detém autorização legis-
lativa para alienar suas 
subsidiárias e obedece aos 
princípios constitucionais 
ao desinvestir segundo o 
procedimento do Decreto 
9.188/2017, que regula-
menta alguns dispositivos 
da Lei das Estatais (Lei 
13.303/2016) e estabelece 
as regras de governança, 
transparência e boas práti-
cas de mercado para a ado-
ção de regime especial de 
desinvestimento de ativos 
pelas sociedades de econo-
mia mista federais.

A Petrobras disse no 
comunicado que reforça a 
importância do Programa 
de Parcerias e Desinves-
timentos para a redução 
do seu nível de endivida-
mento e geração de valor 
através da gestão ativa de 
portfólio, em linha com 
seu Plano Estratégico e 
Plano de Negócios e Ges-
tão 2019-2023.
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EDITAL DE ALIENACÃO JUDICIAL, 

INTIMACAO E NOTIFICACAO JUÍZO DA 21ª VARA CIVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL-RJ 

Edital de 1º e 2º Leilão Judicial e Intimação prazo de 5 dias, 
extraído dos autos da Ação de Execução no 0399866-
80.2012.8.19.0001 movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO 
RIO DO SUL em face CLAUDIO VALANSI O Doutor Juiz de 
Direito da vara acima, FAZ SABER por este Edital de 1º e 2º
Leilão, Intimação e notificação no prazo de 5 dias, virem ou 
dele conhecimento tiverem e a todos os interessados, e 
especialmente ao (s) devedor (s), o senhorio direto, os 
credores com garantia real ou com penhora anteriormente 
averbada que não seja de qualquer modo parte na execução 
que foram designados: PRIMEIRO LEILÃO: trinta e um de 
janeiro de dois mil e dezenove, às 13:00 h oportunidade na qual 
os bens serão vendidos, pelo maior lanço, a partir do valor da 
avaliação;  SEGUNDO LEILÃO: seis de fevereiro de dois mil e 
dezenove, às 13:00 h onde se fará a venda pelo maior lanço 
oferecido, a partir de 50% do valor da avaliação, cujo laudo 
encontra à disposição dos interessados nos autos.  LEILOEIRO:
leilões estes a cargo do Leiloeiro Público Oficial Sr ALAN 
MACHADO RIBEIRO, matriculado na JUCERJA sob o n 163 e no 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro n 183. LOCAL 
DOS LEILÕES: Átrio do Fórum da Capital na Av. Erasmo 
Braga 115 – Castelo – Rio de Janeiro /RJ os interessados 
ainda poderão consultar o presente edital através do site www.
alanleiloeiro.lel.br e www.leiloesdajustiça.com.br e esclarecer 
quaisquer dúvidas através do tel. (21) 2544-4137 / 2524-0673 ou 
através do e-mail – alan@alanleiloeiro.com.br. As Condições de 
Venda e Pagamento e todas as regras do leilão estão disponíveis 
no site e no presente edital. COMISSÃO DO LEILOEIRO: deverá 
o arrematante pagar, no ato da arrematação, a comissão do 
leiloeiro no importe de 5% sobre o valor da arrematação (art. 24, 
do decreto n. o 21.981, de 19.10.1932). Em caso de acordo ou 
pagamento voluntário da dívida, deverá ser pago ao leiloeiro 
o valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo), 
acrescido do valor das despesas comprovadamente 
realizadas DOS PAGAMENTOS: os interessados de que no ato 
da arrematação, adjudicação ou remissão deverão ser efetuados 
os seguintes pagamentos ao Leiloeiro: Arrematação à vista ou 
25% de sinal, e o saldo remanescente em até 30 parcelas 
mensais corrigidas monetariamente, que deverá ser garantido 
por hipoteca do próprio bem, proposta essa que devera ser 
apresentada ao leiloeiro até o início do pregão, entretanto, 
atrasos no pagamento das parcelas onerarão em 10% o saldo 
devedor, conforme disposto no artigo o artigo 895 do Novo 
Código de Processo Civil, acrescido de 5% de comissão ao 
leiloeiro, despesas que serão deduzidas do produto da venda, 
conforme prestação de contas e Custas de Cartório de 1% até o 
máximo permitido por lei. DESCRICAO DO BEM: Apartamento n 
901 do edifício sob o n 138 da Rua Joaquim Nabuco, com 1/9 do 
terreno, edifício construído em terreno que mede 9,80m de 
frente, 6,85m de fundos 39,60m de extensão de um lado e 
39,00m de outro, confrontando a direita com o n 142, a esquerda 
com o n 134 e ais fundos com o n 171 da Rua Bulhões de 
Carvalho. Existem averbações de penhoras anteriores averbadas 
no RI so referido imóvel, conforme descrito a seguir.  R-4/12206-
PENHORA:- Por determinação do  M.M. Julz de Direlto da 2ª
Vara Cível, contida no Ofício no 1899/98, hoje arguivado 
(prenotação nº LAG-359722-40 de 15.12.98:, fica registrada a 
penhora do imóvel desta matrícula, para garantia da dívida 
no valor de --- R$ 27.551,20, face ação movida por SAFIRA 
ROUPAS LTDA contra CLÁUDIO VALANSI, através do 
processo nº 96.001.091.038-0. Rio de Janeiro, 31 de Dezembro 
1998. R.5/12.206 - PENHORA:- Por determinação do M. M. 
Juiz de DIreito da 40ª Vara Cível contida no Ofício nº 786 D.P. 
de 30.04.99, hoje arquivado, (prenotação nº 364765, Lº 1AH, 
fls 82 de 04.05.99), fica registrada a penhora do imóvel desta 
matrícula, para garantia da dívida no valor de R$ 350.262,55, 
face ação movida por COMBRASCAN SHOPPING CENTERS 
S.A. contra AMIR SADY, CLAUDIO VALANSI e sma mulher 
JACQUELINE ABAURRE VALANSI através do processo nº
98.001.024.001-8. R.6/12206 - PENHORA: - Por determinação 
do MM. Juiz da 7ª Vara de Fazenda Pública, contida no 
Mandado de penhora de 06.07.00, hoje arquivado, prenotado 
no Lº 1AL-384830/268 de 05.09.2000, fica registrada a 
penhora do imóvel, desta matrícula para garantir uma dívida 
no valor de R$ 5.276,94, face ação movida pelo MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO contra. M. M. MAGALHÃES ENG. C. 
IND. LTDA BENF referente ao processo nº 1756/95, não tendo 
sido recolhidos os emolumentos referentes ao registro da 
penhora objeto deste ato, somente será cancelado o dito 
registro contra o recolhimento dos menciosados 
emolumentos e contribuições da Lei 489/81, 590/82 e 3.217 
de 27.05.99, salvo se a vencida na ação for a Fazenda pública
(decisão normativa da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro - Proc. nº 29682/97), Rio de Janeiro, 
13.09.2000. R.7/12.206 - PENHORA: -  Por determinação do 
Juízo de Direito da 11ª Vara Cível-RJ de 25.01.2006, assinado 
pela MMª Juíza Drª Lindalva Soares Silva, contida na certidão 
de 25.01.2005, prenotados no Lº IBE-458304-54 em 
09.03.2005, fica registrada a penhora do imóvel desta 
matrícula, para garantia da dívida no valor de R$ 17.891,88, 
face ação movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO DO 
SUL, CNPJ sob o nº 02,892.563/0001-57 contra CLAUDIO 
VALANSI, CPF nº 241.534.947-04, através do processo nº  
2003.001.135161-0. Rio de Janeiro, 16 de Março de 2005. 
MMª. R.8/12206-PENHORA Por determinação do MMª Juíz de 
12ª Vara de Fazenda Pública, contida no mandado de 
penhora de 26/02/2008, prenotado no Lº 1BN-487782-196 em 
06/05/2008, fica registrada a penhora do imóvel objeto desta 
matrícula para garantir uma dívida no valor de R$ 10.984,08, 
face ação movida pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
contra MM MAGALHÃES ENG C LTDA BENF, referente ao 
processo nº 2007.001.185639-0. Não tendo sido recolhidos 
os emolumentos referentes ao registro da penhora objeto 
deste ato, somente será cancelado o dito registro contra o 
recolhimento dos mencionados emolumentos e 
contribuições da Lei 489/81, 590/82, 3.217/99, 4664/05 e 
111/06, salvo se a vencida na ação for a Fazenda Pública 
(Decisão Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro - Processo nº 29.682/97). Rio de 
Janeiro, 05 de agosto de 2008.-ES AV. 9/12206-EXISTÊNCIA 
DE AÇÃO: - Nos termos de Certidão da 15ª Vara Cíve desta 
cidade, assinada em 16.09.2015 e requerimento de 29.09.2015, 
prenotados no Lº IDF-579496-86 em 29.09.2015, fica averbada a 
existência da Ação interposta por ARNON VELMOVITSKY, CPF 
nº 583.572.807-87 em face de LEON MAX VALANSI, CPF nº 
097.878.797-67 e CLAUDIO VALNSI, CPF nº 241.534.947-04, 
através do processo nº 0289591-93.2014,8,19.0001, Selo 
ESTA31654JGO. Rio de Janeiro, 23 de Dezembro de 2015. VA
LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMOVEL. Rua Joaquim Nabuco, n 
138, apt. 901, Copacabana, devidamente registrado, inscrição 
municipal n 1256.2872. EDIFICIO. Prédio no alinhamento da via 
pública, natureza residencial, um apartamento por andar, três 
quartos, dependência, dois elevadores, três vagas de garagem, 
prédio em ótimas condições de construção. DA REGIAO. Área 
encontra-se servida por alguns melhoramentos públicos do 
Município como distribuição de energia elétrica, telefone, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgoto, 
diversas linhas de ônibus que servem ao bairro, e proximidade 
da estação do metro. Avalio o imóvel acima descrito em R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) OUTROS
ESCLARECIMENTOS. O imóvel será leiloado livre de débitos 
fiscais e condominiais e de penhoras anteriormente 
averbadas, que serão, nessa ordem, debitados do valor do 
lanço do arrematante. existem penhoras anteriormente 
averbadas em R-4/12206, R-5/12206, R-6/12206, R-7/12206, 
R-8/12206 e AV.9/12206, todas foram notificadas conforme 
preceitua o artigo 889 V do CPC a documentos de fl 298/300, 
penhoras essas que deverão ser baixadas após a 
arrematação, pois a venda e livre e desembaraçada de 
qualquer ônus. OS devedores foram intimados da penhora à fl. 
E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e 
afixado no local de costume. Conforme arte 413 da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça. 
– As certidões referentes ao Art. 267, incisos XXIII e XXIV da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça, 
serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Ficando assim 
os réus, e os demais interessados e ainda o senhorio direto, os 
credores com garantia real ou com penhora anteriormente 
averbada que não seja de qualquer modo parte na execução, 
ficando intimados e notificados da Hasta Publica, por intermédio 
deste edital, suprindo assim a exigência contida no parágrafo 1o 
do art. 880, 885, 886, 887, 889 do Novo Código de Processo 
Civil. Rio de Janeiro. Aos onze dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e dezenove, Doutor Juiz de Direito da 21 Vara Civil da 
Comarca da Capital.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Sete opções de investimentos para se observar em 2019
Investidor não 
conta mais com 
a facilidade de 
14,25% de juros 
ao ano

Embora desafiador, o ano 
de 2018 rendeu bons frutos 
para muitos que investiram 
em determinados segmen-
tos do mercado financeiro. 
O Ibovespa, principal índice 
da bolsa brasileira, fechou o 
ano com ganho de 15%, de-
sempenho muito acima do 
observado em outros países. 
Mesmo menor do que o 
auferido em anos anteriores, 
esse resultado mostra que 
as incertezas com o cenário 
interno, sobretudo com as 
eleições, foram superadas. 
E isso pavimenta boas opor-
tunidades para 2019.

Em um ambiente de ju-
ros relativamente baixos e 
inflação controlada, as op-
ções de investimentos se 
tornam mais desafiadoras, 
uma vez que os rendimen-
tos são menos agressivos. 
Por outro lado, muitas opor-
tunidades surgem à medida 
que ocorre uma reorganiza-
ção operacional por parte 
das empresas, sobretudo 
no aspecto de redução de 
custo, de dívida, e de uma 
retomada no nível aplica-
ção de recursos em capital 
fixo. Esse cenário deve de-
terminar quais opções de 
investimentos serão mais 
atrativas este ano. Por isso, 
listo abaixo as principais 
opções para se observar:

Títulos privados – Com 
a taxa básica de juros (Sel-
ic) em 6,5%, as opções de 
investimentos em títulos 
públicos se tornam menos 
atrativas. Infelizmente para 
o nosso lado “investidor”, 
não contamos mais com os 
14,25% de juros ao ano que 
eram comuns até o segundo 
semestre de 2016.

Assim, o que precisa 
ser feito a partir de agora 
é seguir os mesmos passos 
dos fundos de investimento. 
Em vez de se aumentar a 
posição em títulos públicos, 
o acréscimo será por meio 
da compra de títulos priva-

dos. Por mais que este seja 
mais arriscado, também 
deve garantir mais opor-
tunidades de retorno. Quan-
do o “custo do dinheiro” é 
menor, muitos projetos se 
tornam rentáveis.

Os fundos mais atuantes 
nesse mercado são os clas-
sificados como renda fixa 
e crédito privado. Quanto 
maior a rentabilidade alme-
jada pelo fundo, maiores são 
os custos de administração, 
visto o trabalho da equipe 
gestora para garimpar as 
melhores oportunidades.

Debêntures de in-
fraestrutura – Com o ob-
jetivo de levantar recursos 
para projetos de infraestru-
tura em áreas como de 
logística, de telecomuni-
cações, de energia, de sa-
neamento, entre outras, 
a emissão dessas debên-
tures vem ganhando força. 
Com a redução dos finan-
ciamentos por parte do 
BNDES e a consequente 
nomeação de Joaquim 
Levy para a presidência do 
banco de fomento, é espe-
rado que essa modalidade 
cresça em 2019.

Os setores de concessões 
rodoviárias e de trans-
missão de energia elétrica 
são os que contam com o 
melhor arcabouço jurídico 
para o investidor. Este pre-
cisa se ater para o tamanho 
da emissão (em R$), além 
das condições de mercado 
e as características do pro-
jeto financiado. Grandes 
emissões costumam ser 
mais líquidas e apresentar 
menor oscilação de preço 
quando as condições de 
mercado estão mais ariscas.

Fundos imobiliários – O 
setor imobiliário é um dos 
que mais se desenvolve em 
situações de retomada da 
confiança dentro de um am-
biente de juros baixos. Os 
fundos imobiliários foram 
um dos que reagiram ime-
diatamente ao final do pro-
cesso eleitoral. As emissões 
primárias, em que as cotas 
são oferecidas aos inves-
tidores pela primeira vez, 
já somam R$ 10,2 bilhões 
apenas em 2018, repre-
sentando o dobro do que foi 
ofertado em 2017.

Para quem observa mais 
atentamente a natureza 

desses fundos, fica claro 
que este serve para qualquer 
objetivo de investimento. 
Entretanto, é preciso alguns 
cuidados, como se infor-
mar sobre a capacidade do 
gestor e sua experiência no 
ramo imobiliário, além de 
selecionar vários ativos, 
buscando sempre os de 
melhor qualidade. Galpões 
logísticos, lajes corporati-
vas e agências bancárias são 
algumas opções.

Ações de setores do 
Ibovespa – O Ibovespa, 
principal índice da bolsa 
brasileira, fechou o ano de 
2018 com ganho de 15%. 
E isso foi muito puxado 
por papéis de empresas que 
atuam em setores como in-
fraestrutura, construção, 
consumo e também as es-
tatais. Os balanços finan-
ceiros do terceiro trimestre 
mostram que as companhias 
conseguiram crescer, a des-
peito das dificuldades en-
frentadas ao longo do ano.

Olhando para o que 
está mais próximo em ter-
mos de oportunidades de 
crescimento no mercado 
de ações, alguns setores se 
destacam como alternativas 
de investimento, sendo eles 
o de construção civil, de in-
corporadoras, de empresas 
produtoras de alimentos e 
bebidas, de grupos varejis-
tas e de shopping centers, 
além das próprias estatais, 
que devem passar por mu-
danças de gestão a partir da 
nova equipe econômica.

Fundos de índices 
(ETF) – Não havendo a 
possibilidade de acompan-
har um grupo de empresas 
mais de perto, o mais sen-
sato a fazer é optar por um 
fundo de ações ou um fundo 
de índice, também conhe-
cido como ETF. Por repre-
sentar um grupo, permite 
investir nas perspectivas de 
desempenho de um setor 
como um todo, sem neces-
sariamente se conhecer a 
fundo cada uma das empre-
sas participantes.

Como precisam ter de-
terminadas qualidades para 
serem selecionadas, elas 
apresentam retornos bas-
tante semelhantes. Para o 
investidor que quer dar os 
primeiros passos, o reco-
mendável é começar pelo 

próprio ETF do índice 
Bovespa.

Fundos internacionais
– Observando mudanças 
no cenário externo, buscar 
por investimentos em ativos 
internacionais nunca esteve 
tanto em destaque. Seja para 
se proteger das turbulências 
ou para se preparar para 
uma temporada no exterior, 
as opções nesse mercado 
incluem os fundos interna-
cionais, os multimercados, 
os fundos que investem em 
recibos de empresas essen-
cialmente norte-americanas 
(BDR), além dos fundos 
cambiais.

Fundos pertencentes 
a gestoras de origem es-
trangeira replicam no mer-
cado local estruturas com 
as mesmas estratégias dos 
seus grandes fundos inter-
nacionais. Já no caso dos 
multimercados, são os ges-
tores brasileiros com forte 
conhecimento do mercado 
internacional que fazem a 
seleção dos ativos.

Criptomoedas – O Bra-
sil ainda não conta com uma 
regulação para as moedas e 
os ativos virtuais. No que 
tange à CVM, órgão regula-
dor do mercado de capitais, 
a proposta é permitir o que 
se chama de sandboxregula-
tion – um ambiente contro-
lado em que algumas em-
presas são convidadas para 
apresentar as suas platafor-
mas e efetuar alguns testes 
de viabilidade.

Entretanto, não há nen-
huma restrição para aplicar 
na legislação, e esses tipos 
de investimentos já tiveram 
o entendimento pacificado 
pelas autoridades. Atual-
mente são 1,7 mil crip-
tomoedas circulando no 
mundo. Se o objetivo for 
diversificar, por meio de 
um investimento que acom-
panha a cotação do dólar 
norte-americano, essa seria 
uma das opções. Adiciona-
lmente, os ganhos de capital 
decorrentes de operações 
com ativos virtuais de até 
R$ 35 mil mensais não pa-
gam a alíquota de Imposto 
de Renda de 15%.

q Lucas Paulino
Sócio-fundador

do Mais Retorno.

Governo discutirá risco hidrológico  
e o leilão da cessão onerosa

Representantes dos setores 
elétrico e de mineração vão 
participar até a próxima sema-
na de reuniões com o ministro 
de Minas e Energia, almirante 
Bento Albuquerque, para defi-
nir ações para a pasta em cur-
to e médio prazo. O ministério 
informou nesta quinta-feira, 
por meio de nota, que durante 
esta semana o ministro já vem 
recebendo alguns presidentes 
de empresas do setor.

Entre os pontos de pauta 
estão a resolução de proces-
sos relativos a pagamentos do 
risco hidrológico (Generation 
Scale Factor - GSF, na sigla 
em inglês) e o leilão da cessão 
onerosa. Os temas também 
estão sendo tratados no âm-
bito das reuniões semanais do 
Conselho de Governo. “São 

propostas, algumas já em fase 
de consolidação, setoriais e 
intersetoriais, que vão compor 
uma agenda de trabalho com 
base em um diálogo responsá-
vel, pragmático e transparente 
com os agentes”, esclarece o 
ministério, acrescentando que 
as questões serão aprofunda-
das nos próximos meses, com 
as secretarias finalísticas do 
órgão e com a participação da 
Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE).

O impasse envolvendo o 
risco hidrológico começou 
em 2015, quando, em razão 
da escassez de chuvas, as ge-
radoras de energia não conse-
guiam produzir toda a energia 
comprometida nos contratos 
de fornecimento e tiveram 
que comprar energia de ou-

tros fornecedores para honrar 
seus compromissos. Diversos 
geradores do mercado livre 
entraram com pedidos de li-
minar para suspensão do pa-
gamento. No ano passado, o 
passivo do ambiente de con-
tratação livre girou em torno 
de R$ 11 bilhões.

Já o debate envolvendo o 
chamado excedente da cessão 
foi suspenso em dezembro do 
ano passado. O contrato da 
cessão onerosa foi assinado 
entre a Petrobras e a União 
em 2010. Pelo contrato, a 
Petrobras adquiriu os direitos 
para explorar, avaliar e produ-
zir até 5 bilhões de barris de 
óleo equivalente (petróleo + 
gás natural) em seis áreas do 
pré-sal da Bacia de Santos.

Para esta transação, a Pe-

trobras pagou R$ 75 bilhões 
(US$ 42 bilhões) em 2010. 
Entretanto, estudos posterio-
res confirmaram a existência 
de uma quantidade bem maior 
do que previsto inicialmente.

É justamente a venda des-
se excedente que vem sendo 
negociado pela empresa e a 
União. O governo sinalizou 
que pretende realizar até o 
final do primeiro semestre o 
leilão de venda do excedente, 
ofertando entre três ou quatro 
as áreas. A concorrência cen-
tra nos projetos de Búzios, Ita-
pu, Atapu e Sépia. Com o cer-
tame, o governo acredita que 
a União pode receber até R$ 
100 bilhões em receitas oriun-
das de bônus de assinatura a 
serem pagos pelas petroleiras 
vencedoras.

ANP seleciona 9 empresas para oferta permanente de áreas
Uma comissão de licita-

ção da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) aprovou a 
inscrição de nove empresas 
para participação na chamada 
oferta permanente de áreas de 
exploração de petróleo e gás, 
incluindo a elétrica brasileira 
Eneva e a alemã Wintershall . 
Segundo publicação da agên-
cia no Diário Oficial da União 
desta quinta-feira, foram va-
lidadas também as inscrições 
das empresas Central Resour-

ces, Construtora Kamilos, Ea-
gle Exploração, Guindastes 
Brasil, Petrosynergy, Petro-
Victory Energia e Tucano Ser-
viços.

A oferta permanente co-
locará à disposição dos inte-
ressados, para declaração de 
interesse, 158 blocos explo-
ratórios em 20 setores de 8 
bacias sedimentares brasilei-
ras, incluindo 90 blocos nas 
bacias terrestres do Paraná, 
Parnaíba e Recôncavo e 68 

blocos nas bacias marítimas 
de Campos, Ceará, Potiguar, 
Santos e Sergipe-Alagoas.

Segundo a ANP, uma vez 
apresentadas declarações de 
interesse e ofertas pelas em-
presas inscritas, a comissão de 
licitação divulgará um crono-
grama para realização de um 
ciclo para apresentação das 
ofertas em até 90 dias.

A Eneva já atua na pro-
dução de gás natural na 
bacia terrestre do Parnaíba 

e na geração térmica, e a 
companhia tem falado que 
pretende expandir seu mo-
delo de uso do gás próprio 
para produção em outras 
bacias.

Já a Wintershall, do grupo 
BASF (BASFn.DE), foi uma 
das vencedoras da 15a Roda-
da de Licitação da ANP, em 
março passado, quando ficou 
com sete áreas, algumas indi-
vidualmente e outras em con-
sórcios.
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OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária: Convocamos 
os acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) 
para que se reúnam em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a 
ser realizada no dia 1 de fevereiro de 2019, às 15h, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, 
CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: eleição 
de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, para suprir 
a vacância decorrente da renúncia apresentada à Companhia pelo Sr. 
Pedro de Moraes Borba, em 15 de janeiro de 2019, ao respectivo cargo 
de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. A Companhia 
esclarece ainda que (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
da Companhia (www.osx.com.br/ri), os documentos relacionados a 
este edital pertinentes à matéria a ser deliberada na Assembleia Geral 
Extraordinária, em observância à Instrução CVM nº 481/09; e (b) para 
participação na Assembleia: (i) Acionista Pessoa Física: (i.1) Documento de 
identidade do acionista; (i.2) Comprovante do agente custodiante das ações 
da OSX, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 02 
(dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária; (ii) 
Acionista Pessoa Jurídica: (ii.1) Documento de identidade do representante 
legal ou procurador presente; (ii.2) Comprovante do agente custodiante 
das ações da OSX, contendo a respectiva participação acionária, datado 
de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; (ii.3) 
Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente; (ii.4) 
Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do 
representante legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for 
o caso; (ii.5) Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como
os documentos em relação ao seu administrador relatados no item (ii.4);
(iii) Acionistas representados por procurador: caso o acionista prefira ser
representado por procurador, deverá adicionalmente apresentar os seguintes 
documentos: (iii.1) Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos
de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária,
conforme exigência legal (artigo 126, §1º da Lei nº 6.404/76). O procurador
deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição
financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os
condôminos; e (iii.2) Documento de identidade do procurador. Procurações
outorgadas fora do Brasil deverão ser apostiladas nos termos da Convenção 
sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, conforme promulgada por meio do Decreto nº 8.660, de 29
de janeiro de 2016. Informações adicionais encontram-se na Proposta da
Administração disponível nos sites acima listados. Rio de Janeiro, 17 de
janeiro de 2019. Fernando Teixeira martins - Presidente do Conselho de
Administração.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05

NIRE 33.3.0030439-8 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14/01/2019
Data, Hora e Local: Aos 14/01/2019, às 11h, na sede social da Dommo 
Energia S.A., na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, Sala 3802, Botafogo/
RJ (“Cia.” ou “Dommo”). Convocação e Publicações: Edital de convoca-
ção publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 14, 17 
e 18/12/2018 (páginas 14, 03 e 15, respectivamente) e no jornal Monitor 
Mercantil, nos dias 14, 17 e 18/12/2018 (páginas 6, 8 e 12, respectivamen-
te), conforme o disposto no art. 124, inciso II da Lei nº 6.404/76. Foram 
também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigi-
dos pela Instrução CVM 481/2009. Presenças: Acionistas representando 
67,1864% do capital social com direito a voto, já descontadas as ações em 
tesouraria, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Roderick Fraser e o Sr. Paulo Figuei-
redo membros da administração da Cia.. Tendo sido verificado o quórum 
e presenças necessárias, foi declarada regularmente instalada a presente 
Assembleia. Mesa: Nos termos do art. 28 do Estatuto Social da Cia. e, 
ainda, do art. 128 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Roderick Fraser, Presidente 
do Conselho de Administração da Cia. assumiu a função de Presidente da 
Assembleia e convidou o Sr. Leandro Escobar Silva para assumir a função 
de Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) incorporação dos saldos 
da conta de reserva de capital ao capital social da Cia.; e (ii) redução do 
capital social da Cia. mediante a absorção dos seus prejuízos acumulados, 
nos termos do art. 173 da Lei Nº 6.404/76. Deliberações: Dispensada pelos 
acionistas a leitura do Edital de Convocação e da Proposta da Administra-
ção por terem sido disponibilizados anteriormente, decidiram os acionistas: 
Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, tendo sido computados votos 
favoráveis de acionistas detentores de 1.290.804.062 ações que corres-
pondem a 71,1660% das ações presentes a esta assembleia geral: (i) A
incorporação dos saldos da conta de reserva de capital ao capital social 
da Cia.. Com a incorporação dos saldos da conta de reserva de capital ao 
capital social da Cia., no montante de R$ 1.884.317.250,92, este passa-
rá de R$ 10.157.770.020,36 para R$ 12.042.087.271,28, sem a emissão 
de novas ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos 
acionistas no capital social da Cia.. (ii) redução do capital social da Cia. me-
diante a absorção dos seus prejuízos acumulados, nos termos do art. 173 
da Lei nº 6.404/76. Com a redução do capital social no montante total de 
R$ 11.722.602.271,28, o capital social passará de R$ 12.042.087.271,28 
para R$ 319.485.000,00, sem cancelamento de ações, mantendo-se inal-
terado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Cia.. 
Foram registradas, ainda, abstenções de voto de acionistas detentores de 
522.989.932 ações com direito a voto que correspondem a 28,8340% das 
ações com direito a voto presentes à Assembleia. Lavratura da Ata: Apro-
vada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos dos §§ 1º e 2º 
do art. 130 da Lei nº 6.404/76, autorizando-se sua publicação na imprensa 
com omissão das assinaturas dos acionistas. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. RJ, 14/01/2019. Mesa: Ro-
derick Fraser – Presidente; Leandro Escobar Silva – Secretário. JUCER-
JA, Certifico o arquivamento em 15/01/2019 sob o nº 3482021. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

AVIANCA BRASIL ENFRENTA SITUAÇÃO DRAMÁTICA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Três rotas internacionais canceladas 
Com dívidas que somam 

quase R$ 500 milhões, a 
Avianca Brasil informou 
nesta quarta-feira que rea-
lizará o reembolso para os 
passageiros que compraram 
bilhetes de viagem para 
Santiago, no Chile, Miami e 
Nova York (EUA), em voos 
com saída de Guarulhos, 
São Paulo.

A empresa, que se encon-
tra em processo de recupe-
ração judicial, anunciou o 
fim das operações para es-
ses destinos a partir de 31 
de março. Somente Bogotá 
permanece como destino 
internacional atendido pela 
Avianca. Em nota, a empre-
sa anunciou que os outros 
destinos contemplados con-
tinuam em operação normal.

Sustentabilidade

Segundo a companhia 
aérea, todos os demais 26 
destinos estão preservados e 
que continua operando nor-
malmente, com mais de 240 
voos diários. “A empresa 
segue focada em garantir a 
sustentabilidade do negócio 
e em manter a excelência 

do atendimento, que está 
em seu DNA “, explicou a 
Avianca em nota.

Após anos no vermelho e 
reportando prejuízos e atra-
sos em pagamentos de ae-
ronaves, a empresa entrou 
com pedido de recuperação 
judicial em dezembro passa-
do e desde então vem tentan-
do encontrar solução para o 
seu passivo. Acredita-se que 
a companhia tem dívidas de 
R$ 100 milhões só com ae-
roportos.

De acordo com a Reu-
ters, quando pediu recupe-
ração judicial, a Avianca 
Brasil admitiu a possível 
perda de 14 aviões, que, 
segundo ela, afetaria 77 
mil passageiros em um pe-
ríodo de três semanas. O 
pedido de recuperação, ao 
mesmo tempo em que pro-
tege os credores, não cobre 
arrendamentos, que são a 
fonte de toda a frota de 46 
aeronaves da empresa.

Retomada

A GE Capital Aviation 
Services e uma subsidiária 
estão buscando retomar 12 

Airbus A320 da Avianca 
Brasil, de acordo com James 
Luton, um porta-voz da GE. 
Entre o fim de 2016 e setem-
bro de 2018, os passivos da 
Avianca Brasil para empre-
sas de leasing de aeronaves 
quintuplicaram para R$ 415 
milhões, de acordo com as 
demonstrações financeiras 
da empresa.

Quarta maior companhia 
aérea do país, a Avian-
ca chegou a devolver em 
dezembro do ano passa-
do duas aeronaves Airbus 
A330 para as empresas de 
arrendamento. A Avian-
ca faz parte do Synergy 
Group, que é proprietário 
da Avianca Holdings, po-
rém ambas com operações 
independentes.

Identidade jurídica

Embora com a mesma 
marca da Avianca colom-
biana, a companhia possui 
identidade jurídica distinta. 
Seu atual CEO, Frederico 
Pedreira assumiu o posto em 
abril de 2016.

Os clientes com voos can-
celados podem optar ainda 

por tentar viajar por outras 
companhias. A empresa dis-
se que entrará em contato 
com os clientes que compra-
ram voos posteriores à data 
mencionada para resolver 
cada caso individualmente.

Processo suspenso

Na segunda-feira, o pro-
cesso de recuperação judi-

cial, que tramita na 1ª Vara 
de Falências e Recuperações 
Judiciais de São Paulo, foi 
suspenso após uma audiên-
cia de conciliação entre re-
presentantes da companhia 
aérea e arrendadores de 
aeronaves. Na ocasião, foi 
definida a suspensão das 
ações de reintegração de 
posse até o próximo dia 1º 
de fevereiro.

Segundo a Agência Bra-
sil, até o dia 31 de janeiro, 
a empresa deve apresentar 
proposta para o pagamen-
to de dívidas vencidas até 
essa data. Durante a audi-
ência, a empresa também 
disse que realizará o pa-
gamento das parcelas do 
leasing das aeronaves que 
vão vencer a partir de 1º 
de fevereiro.

GE Capital Aviation Services e uma subsidiária estão buscando retomar 12 Airbus




