
OPINIÃO
Agora ou você é esquerdista  
ou é bolsominion
Marcos Klein, página 2

mercantil www.monitordigital.com.br

ANO CVII - Nº 28.302
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, sábado, domingo e
segunda-feira, 19, 20 e 21 de janeiro de 2019

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,7520

Dólar Turismo R$ 3,8970

Euro R$ 4,2638

IGP-M -1,08% (dezembro)
0,89% (outubro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5534

Ouro (gr) R$ 154,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

BNDES no 
Governo Bolsonaro 
é um museu de 
grandes novidades
Página 8

Agora ou você é esquerdista  

Rio de Janeiro, sábado, domingo e
segunda-feira, 19, 20 e 21 de janeiro de 2019

grandes novidades
Página 8

mercantil
Monitor

OPINIÃO
Troca-se 
desenvolvimento 
pelo ultraliberalismo 
arcaico
Roberto 
Amaral, 
página 2

CONVERSA DE 
MERCADO
Deixa virar 
meme e desviar 
a atenção da 
economia
Ana 
Borges, 
página 7

Brasil é 5º país  
que mais  
gasta tempo  
em celular

Os brasileiros passaram mais de 
três horas por dia usando o celular 
em 2018. Essa média colocou o 
país em 5º lugar no ranking global 
de tempo dispendido com esse apa-
relho. O dado é do relatório Estado
de Serviços Móveis, elaborado pela 
consultoria especializada em dados 
sobre aplicativos para dispositivos 
móveis App Annie, considerando 
um dos mais completos do mundo.

Considerando todos os países 
analisados, os usuários de smar-
tphones ficaram em média três 
horas por dia usando aplicativos 
móveis. Os países onde essa ma-
nia obteve maior popularidade fo-
ram Indonésia, Tailândia, China e 
Coreia do Sul. No primeiro caso, a 
média ultrapassou as quatro horas 
por dia. A lista considerou os dados 
de clientes de celulares com siste-
ma operacional Android.

Na comparação com 2016, o 
tempo médio diário usando smar-
tphones cresceu 50%. Na divisão 
por tipos de aplicações, as redes so-
ciais concentraram 50% das horas 
gastas nesses aparelhos, seguidas 
por programas de reprodução de ví-
deo (15%) e por jogos eletrônicos 
(10%).

Segundo os autores do estu-
do, esse índice de consumo é ali-
mentado pelos “micro-momentos 
cumulativos”, em que as pessoas 
checam seus celulares, como para 
conferir e-mails recebidos, mensa-
gens ou atualizações nas linhas do 
tempo de redes sociais. “A nature-
za ‘em tempo real’ de dispositivos 
móveis permitiu um crescimento 
difundido deste tipo de comporta-
mento dos consumidores”, indica 
o estudo.

MP: Flávio Bolsonaro não 
é investigado… ainda
Procuradores 
negam quebra dos 
sigilos bancários 
do deputado e do 
assessor

O Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ) escla-
receu nesta sexta-feira, através de 
nota, que o deputado estadual e se-
nador eleito Flávio Bolsonaro, “até 
a data de hoje”, não consta como 
investigado. O MPRJ afirma que 
“não procede a alegação de que 
houve a quebra dos sigilos fiscal e 
bancário”.

O filho do presidente Jair Bol-
sonaro obteve no final da noite de 
quarta-feira liminar, decidida pelo 
ministro do STF Luiz Fux, suspen-
dendo a investigação do Ministério 
Público sobre movimentações fi-
nanceiras atípicas detectadas pelo 
Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) nas contas 
de Fabrício Queiroz, assessor de 
Flávio e amigo do presidente da 
República.

“Vale registrar que a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
prolatada nos autos da Reclama-
ção 32.989 [feita por Flávio Bol-
sonaro] atinge exclusivamente o 

Episódio envolvendo o filho já respinga na popularidade do presidente

procedimento instaurado na esfera 
criminal, não gerando efeitos nas 
investigações na área cível e de im-
probidade administrativa”, sustenta 
o MPRJ.

O relatório do Coaf mostra mo-
vimentações atípicas tanto de depu-
tados como de servidores públicos 
da Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj). “Por cautela, não se in-
dicou de imediato na portaria que 
instaurou os procedimentos inves-
tigatórios criminais (PIC) os nomes 

dos parlamentares supostamente 
envolvidos em atividades ilícitas”, 
prossegue a nota do Ministério Pú-
blico.

“A dinâmica das investigações 
e a análise das provas colhidas 
podem acrescentar, a qualquer 
momento, agentes políticos como 
formalmente investigados. Esta 
forma de atuar indica o cuidado 
que o MPRJ tem na condução das 
investigações, com o fim de evitar 
indevido desgaste da imagem das 

autoridades envolvidas.”
A partir do relatório do Coaf, fo-

ram instaurados 22 inquéritos civis, 
“que tramitam em absoluto sigilo e 
serão trabalhados de forma conjun-
ta e integrada”, informa o MPRJ.

O recurso de Flávio Bolsonaro 
ao Supremo elevou o tom das crí-
ticas que a família vinha recebendo 
de seus apoiadores nas redes so-
ciais. As mensagens falam “Votei 
em você, não nos envergonhe” e 
“Quem não deve não teme.”

Wilson Dias/ABr

Receita decide taxar vale-alimentação
A Receita Federal determinou, 

em resolução tomada em 28 de 
dezembro, que “o auxílio-alimen-
tação pago mediante tíquetes-ali-
mentação ou cartão-alimentação 
integra a base de cálculo das con-
tribuições sociais previdenciárias a 
cargo da empresa e dos segurados 
empregados”.

Com a medida da Coordenação 
Geral de Tributação, o Programa 
de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), instituído pela Lei 6.321/76 
e regulamentado pelo Decreto 
05/1991, fica ameaçado, uma vez 
que a Receita impõe caráter salarial 
ao benefício, taxando as empresas 
em 20% e os trabalhadores, em 8%.

Para o presidente da Central dos 
Sindicatos Brasileiros (CSB), An-
tonio Neto, a Receita Federal pre-
judica o trabalhador e a economia. 
“A partir do momento em que ela 
taxa o vale-refeição e alimentação 
do trabalhador, toda uma cadeia 
que depende desse benefício entra-
rá em colapso. Esse benefício não 
tem natureza salarial, e por isso não 
pode sofrer incidência de contribui-
ções”, afirma.

A Solução de Consulta 288 fala 
especificamente do vale-alimenta-
ção e do pagamento de alimentação 
em dinheiro. Nos dois casos, incidi-
ria a contribuição previdenciária. A 
decisão não fala do vale-refeição, a 

ser utilizado em restaurantes e lan-
chonetes. Ambos, porém, integram 
o PAT. Criado com o objetivo de 
melhorar as condições alimentares 
e nutricionais dos trabalhadores de 
baixa renda, o Programa beneficia 
20,9 milhões de empregados; des-
tes, 17,7 milhões ganham menos de 
cinco salários mínimos. 

A medida onera a folha salarial, 
o que deverá diminuir o pagamen-
to do benefício por parte das em-
presas e causar prejuízo ao setor 
de alimentação. Estabelecimentos 
que exercem sua atividade baseada 
no comércio de alimentos sofrerão 
também as consequências da deci-
são, avalia a CSB.

Avianca faz acordo e não terá 
que devolver aeronaves

Após um acordo judicial, o gru-
po aéreo Avianca manterá suas ope-
rações regulares. O acerto encerrou 
o pedido de cancelamento do regis-
tro de 10 aeronaves da GE Capital 
Aviation Services (Gecas) utili-
zadas pela companhia. Uma nova 
audiência na Justiça será realizada 
no dia 1º de fevereiro para dar con-
tinuidade às negociações relativas à 
crise financeira da empresa, que se 
encontra em recuperação judicial.

Segundo a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), o acordo 
foi celebrado após audiência na 1º 
Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central Cível da 
Comarca de São Paulo (SP) reunin-
do representantes da Avianca, dos 

donos dos aviões e da Gecas, que 
realiza o arrendamento destes à li-
nha área.

“Com a suspensão dos processos 
para devolução das aeronaves, a 
Avianca poderá operar normalmen-
te os voos previstos. Também não 
há restrição para a venda de passa-
gens”, informou a Anac.

A polêmica em torno do pedido 
de cancelamento está no âmbito 
da crise financeira da companhia, 
que levou-a a entrar com pedido 
de recuperação judicial. As dívidas 
acumulam mais de R$ 500 milhões. 
No ano passado, duas aeronaves fo-
ram devolvidas. Na quinta-feira, foi 
anunciado o cancelamento de voos 
internacionais para três destinos.

Reforma da Previdência vai  
ao Congresso em fevereiro

A proposta de reforma da Previ-
dência será encaminhada ao Con-
gresso Nacional na segunda semana 
de fevereiro, informou nesta sexta-
feira o secretário de Previdência do 
Ministério da Economia, Rogério 
Marinho. Segundo o secretário, o 
governo bateu o martelo sobre a es-
tratégia para apresentar o texto.

O Palácio do Planalto pretende 
aproveitar o texto apresentado pelo 
governo do ex-presidente Michel 
Temer e apensar a proposta que 
será encaminhada ao Congresso 

Nacional. Com isso, o texto pode-
ria ir diretamente à apreciação do 
plenário da Câmara dos Deputados, 
aproveitando que o projeto enca-
minhado por Temer já passou pela 
etapa das comissões.

“Já foi decidido que vamos uti-
lizar o arcabouço da 287 (Proposta 
de Emenda Constitucional – PEC 
207/16), e a ideia é apresentarmos 
o projeto no plenário da Câmara a 
partir da segunda semana depois 
da votação da mesa diretora”, disse 
Marinho.
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Troca-se projeto de desenvolvimento  
pelo ultraliberalismo arcaico

Carta aberta ao governador

O Exército brasileiro, coeren-
te com sua história, capturou o 
poder civil, sobre o qual sempre 
exerceu preeminência, e ao mes-
mo tempo foi capturado pela es-
tratégia militar dos EUA, que, 
ainda sob o comando de Donald 
Trump, pode chegar a tudo.

A “guerra comercial” com a 
China pode ser o primeiro mo-
mento de um conflito estratégi-
co, e novas intervenções e ocu-
pações estão na ordem do dia, 
desta feita olhando para a Amé-
rica do Sul e apontando para a 
Venezuela e para a Amazônia, 
pela qual os militares brasileiros 
sempre entoaram preocupação e 
promessas de defesa.

O que aponta no horizonte 
é a ameaça de uma guerra que 
não nos interessa, trazendo para 
nossa vizinhança o conflito 
mundial em curso. Ameaça-nos 
a dilaceração do Continente, o 
retrocesso da integração regio-
nal trabalhada pelo Brasil desde 
Rio Branco, e hoje esquecida 
por um Itamaraty que desonra 
sua melhor história.

A recente realização de ope-
rações militares conjuntas, bra-
sileiras e estadunidenses, na 
fronteira amazônica, é um en-
saio do que pode vir a ocorrer. 
A oferta de nosso território para 
sediar uma base militar do im-
pério, por confirmar-se, é ape-
nas uma preparação de terreno 
para nos envolver numa guerra 
pela hegemonia mundial. Nela, 
nosso papel será o de “capitão 
do mato”: cuidar da “segurança” 
do Continente para que a gran-
de potência possa se dedicar 
aos adversários que inventou e 
teme. Não duvidemos: o pior é 
uma possibilidade que jamais 
deve ser descartada.

O general Villas Bôas conhe-
ce como ninguém o significado 
e as consequências dessa políti-
ca, pois foi titular do Comando 
Militar da Amazônia, até ser 
chamado pela ex-presidente 
Dilma Rousseff para chefiar o 
Exército. Causa espécie que es-
sas movimentações tenham sido 
levadas a cabo sob seu coman-
do.

Para quem, há pouco, susten-
tava um projeto de desenvolvi-
mento soberano, é igualmente 
de se estranhar o silêncio em 
face do desmantelamento do Es-
tado, da privatização selvagem 
de empresas estratégicas para 
nossa autonomia e a liquidação 
de instituições tão caras às an-
tigas gerações militares como a 
Petrobras e a Eletrobras.

Nessa linha de lesa-pátria o 
novo regime renunciou ao pro-
grama espacial brasileiro, está 
entregando aos EUA a base de 
Alcântara e se desfazendo da 
Embraer, conquista dos que so-
nharam em romper com a de-
pendência externa.

O antigo projeto de industria-
lização e desenvolvimento indu-
zidos pelo Estado foi substituído 
por um ultraliberalismo arcaico 
que acena com o aumento da 
pobreza e das desigualdades so-
ciais, rebaixando o país no con-
certo internacional.

Atrás da nova doutrina, que 
conjuga dominação interna e 
submissão externa – para além 
do que sonhou a Escola Supe-
rior de Guerra em seus piores 
momentos – está um grupo de 
oficiais-generais que, como arte 
de conquista do poder, retoma 
as ideias e práticas do general 

Sílvio Frota, representante do 
porão das Forças Armadas que, 
em 1977, em nome de celera-
dos identificados como “linha 
dura” militar, buscou impedir a 
abertura arquitetada por Ernesto 
Geisel.

O general insurreto foi defe-
nestrado pelo general presiden-
te. Villas Bôas, Augusto Hele-
no e demais colegas do Estado 
Maior do novo regime estão 
longe de Geisel, e o capitão 
presidente (saído da tropa pelas 
portas dos fundos) é um grotes-
co pastiche de Trump. Como ca-
ricatura, acentua seus aspectos 
mais negativos.

Bolsonaro não é o sujeito des-
sa História em construção, mas 
o instrumento de um projeto até 
aqui bem-sucedido de conquis-
ta do poder. Sua candidatura foi 
sustentada por uma operação ur-
dida nos intestinos e na cúpula 
das Forças Armadas lideradas 
pelo Exército, desde os idos que 
precederam ao impeachment.

O Brasil de então se encon-
trava com a experiência do 
golpe de Estado sem fratura 
constitucional para espanto dos 
juristas presos aos formalis-
mos. Os militares retornaram 
sem necessidade de pôr nas ruas 
seus tanques virgens de guerra. 
Desta feita, e mais uma vez, dis-
pensam os intermediários, como 
Café Filho e José Sarney. A tal 
operação o cientista político 
Manuel Domingos Neto chama 
de “golpe militar travestido”.

A figura nominal do presi-
dente da República – o capitão 
que se empenha em trazer para 
o presente o passado mais som-
brio da ditadura– é condiciona-
da por um coletivo governante, 
este o verdadeiro centro do po-
der. Bolsonaro (que Geisel iden-
tificara como “mau militar”) foi 
fundamental para a manobra, 
mas pode ser descartado segun-
do as necessidades do novo re-
gime. E a depender, também, de 
como se comportará.

A chave-mestra de todo esse 
processo tem nome e sobre-
nome: Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, com sua lamentável 
reviravolta ideológica.

Ainda no Governo Dilma 
Rousseff, ao qual serviu com 
exemplar lealdade, Vilas Bôas 
foi música para os ouvidos de 
democratas desavisados, ao sol-
fejar que a ditadura não havia 
feito bem nem ao Brasil nem à 
Corporação. Uma pura verdade. 
Foram de sua lavra declarações 
animadoras, como a de que civis 
e militares haviam sido impeli-
dos pela Guerra Fria “que não 
era nossa”, dividindo um país 
carente de unidade.

Nada a ver, portanto, com as 
articulações em torno da candi-
datura do capitão propagandista 
da violência bestial. Nada a ver 
com sua comprometedora omis-
são em face da indisciplina de 
oficiais clamando por interven-
ção militar. Nada a ver com a re-
ativação das comemorações em 
torno da “intentona comunista” 
e com o cerco ao STF ao exigir a 
denegação de habeas corpus que 
poderia dar liberdade ao ex-pre-
sidente Lula, operação decisiva 
para a eleição de Jair Bolsonaro.

E nada a ver com seu lamen-
tável discurso na transmissão do 
cargo de comandante do Exérci-
to, postando-se como um Sílvio 
Frota (para quem Geisel era um 
esquerdista que traía a “revolu-

ção”) ou um redivivo Pena Boto, 
aquele grotesco almirante que 
via comunistas comendo crian-
cinhas em todas as esquinas do 
país, inclusive nas casernas.

Dirigindo-se ao capitão-pre-
sidente, Villas Bôas ditou: “O 
senhor traz a necessária reno-
vação e a liberação das amarras 
ideológicas que sequestraram o 
livre pensar, embotaram o dis-
cernimento e induziram a um 
pensamento único nefasto (…)”.

Ora, general, a ausência do 
livre pensar e a vigência do 
pensamento único, no Brasil de 
hoje, só existem nas escolas mi-
litares, e a média do pensamento 
da caserna e de seus comandan-
tes é seu atestado! Villas Bôas 
arremata, ainda, no discurso 
lido por um locutor, com a ver-
são tropical do America First 
de Trump, assumindo seu novo 
mentor ideológico.

Dias antes, na solenidade de 
posse do ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, e di-
rigindo-se ao comandante Villas 
Bôas, o capitão Messias procla-
mara sem rebuços: “O que já 
conversamos morrerá entre nós. 
Mas o senhor é um dos respon-
sáveis por eu estar aqui. Muito 
obrigado mais uma vez.” A de-
cifração do segredo será matéria 
para os historiadores, mas o pa-
pel do general e da corporação 
por ele liderada ganhou o selo 
de autenticidade colado pelo seu 
principal beneficiário.

Nessas circunstâncias, pa-
rece estranha (na melhor das 
hipóteses, inusual) a nomeação 
de Villas Bôas, gravemente en-
fermo, para o cargo de assessor 
especial do Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), no 
Palácio do Planalto. Apenas 
para ficar, vigilante, a um passo 
do gabinete do capitão?

Muito menos deve ser ato de 
mera gratidão do presidente pelo 
papel do comandante do Exérci-
to, na linha da distribuição de 
benesses como, por exemplo, 
aquela com a qual Bolsonaro 
agradeceu à inestimável cola-
boração do juiz e hoje ministro 
Sérgio Moro.

O fato objetivo é que vivemos 
os primeiros dias do novo regi-
me, de caráter militar, regido 
por militares com a cabeça es-
tacionada no pior de 1964, apa-
rentemente convencidos de que 
o Ocidente, pretensamente sob 
ameaça, tem nos EUA sua guar-
da e sua proteção. Retornam ao 
ambiente ideológico da Guerra 
Fria. Os jornais mostram que a 
caça às bruxas já começou.

Esquisitices e trombadas à 
parte, artifícios de despistamen-
to, o novo regime se alimenta 
em projeto de poder de longo 
prazo; seus diretores conhecem 
os erros da ditadura escancarada 
e supõem saber evitar os erros 
do lulismo, como o fracasso de 
sua aliança com a Avenida Pau-
lista.

Opor-se a ele exige dos pro-
gressistas e democratas de todo 
matiz – e das esquerdas sobre-
tudo – noções claras de tática 
e estratégia, lucidez para evitar 
o autoengano, capacidade de 
distinguir o acessório do funda-
mental… em suma: capacidade 
de se reinventar.

q  Roberto Amaral
Escritor, ex-ministro de Ciência e 

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

Segundo o Wikipédia, ideologia é 
“sinônimo ao termo ideário, contendo o 
sentido neutro de conjunto de ideias, de 
pensamentos, de doutrinas ou de visões 
de mundo de um indivíduo ou de um 
grupo, orientado para suas ações sociais 
e, principalmente, políticas. Para auto-
res que utilizam o termo sob uma con-
cepção crítica, ideologia pode ser con-
siderado um instrumento de dominação 
que age por meio de convencimento 
(persuasão ou dissuasão, mas não por 
meio da força física)”.

A ideologia orienta o que significa 
certo e errado para alguém. O que deve 
ser consumido e o que não se deve. 
Quem deve ser protegido e quem deve 
ser atacado. Considerando a ideolo-
gia como orientação e instrumento de 
dominação, é possível compreender a 
demarcação eleitoral e a polaridade de 
pensamentos que atinge a população 
brasileira.

Quando estava na faculdade, costu-
mava sair muito pra noitada. Na época, 
era comum dizer que tais lugares (Zona 
Sul do Rio) eram “alternativos”. Isto 
sempre me intrigou: “Alternativo ao 
que?” Nunca me achei diferente por ir 
a um local que tocasse músicas antigas 
ou fora do circuito mainstream. Nunca 
me achei cult por ver filmes do Woody 
Allen ou de qualquer outro ícone do ci-
nema. Senso comum. Tão comum quan-
to um pôster do Pulp Fiction em uma 
startup.

Usar o termo “alternativo” é muito 
exagerado. Nada mais é do que a ma-
nifestação de um outro pacote de con-
sumo, outro nicho de mercado. Como 
pode uma pessoa ser alternativa se as 
roupas que ela usa estão na revista Vo-
gue?

Outro dia fui trabalhar como cine-
grafista em uma “festa de playboy” (o 
oposto de alternativo) no Joá. Lá, fui 
abordado por duas jovens, provavel-
mente universitárias, que me fizeram 
a seguinte pergunta: “Você é, né?”. Na 
hora fiquei sem entender. “Sou o quê?”

Elas levantam um casaco, como se 
tivessem escondendo uma coisa inapro-
priada, e mostram uma camisa: “Lula 

Livre”. Não sei se era o fato de eu estar 
com câmera, ser barbudo ou sei lá qual 
elemento visual fez com que ela tentas-
se prever a minha ideologia.

Depois de sofrer o golpe parlamentar, 
o PT sabia que a estratégia agora era se 
apropriar dos movimentos sociais. Fa-
lar em nome deles. Conseguir com que 
Lula fosse legitimado como garoto-pro-
paganda defensor das minorias. Não só 
das minorias, dos alternativos também. 
Usaram o argumento ideológico e se 
disseram de esquerda.

Mais uma vez: “Alternativos ao 
quê?”. Na minha cabeça, ser alternativo 
é bater de frente, não lutar pelo suces-
so do seu padrão de consumo. Nenhu-
ma revolução ou luta democrática deve 
ser creditada a um líder partidário. Vale 
lembrar que esse mesmo partido assi-
nou a lei antiterrorista como resposta às 
manifestações de 2013.

Infelizmente, a agenda de diversos 
veículos “de direita” é bater em femi-
nista, negro “vitimista” e no movimento 
LGBT. Formar curral eleitoral. Neste 
caso, os partidos “da esquerda” apare-
cem para defender e falar em nome dos 
oprimidos por tais veículos. É claro que 
essas minorias precisam ter voz, mas 
nesse caso eu vejo como apropriação do 
discurso e demarcação ideológica (es-
tratégia para ter votos).

Eu me pergunto o quanto isso tudo 
não passa de um grande teatro e não 
está tudo combinado. Dizem por aí que 
“eles” controlam os dois lados.

Na minha época de noitada, quando 
ninguém relacionava comunismo ao 
Brasil (mesmo com o PT no poder), ou 
você era playboy ou alternativo. Agora 
ou você é esquerdista ou bolsominion, 
cada um lutando pelo sucesso do seu 
padrão de consumo.

Claro que o primeiro turno das elei-
ções também mostrou que 15-20% da 
população enxerga caminhos na “cen-
tro-esquerda”, “centro-direita” e “Anti 
Nova Ordem Mundial” (Cabo Daciolo).

q  Marcos Klein
CEO da Primetime Projetos 

Empreendedores.

Entrando no novo ano e levando em 
consideração todas as promessas que 
fazemos, segue aqui, em forma de arti-
go, uma carta de intenções direcionadas 
para aqueles que estarão, neste início de 
2019, à frente do estado, em especial 
o novo governador do Rio de Janeiro. 
Afinal, diante de um estado que chegou 
ao fundo do poço, mais de 60% da po-
pulação depositou no senhor a esperan-
ça de darmos a volta por cima.

Dessa forma, solicitamos toda a aten-
ção e profissionalismo que a função 
necessita. Com base no seu histórico 
militar e jurídico a população tem a 
expectativa de transformar o Rio, tra-
zendo-o novamente para os rumos do 
crescimento. É inegável que para isso o 
foco inicial deve ser a segurança públi-
ca. Área que nos últimos anos se tornou 
disputas de grupos políticos, sem a de-
vida seriedade que o tema requer.

Com o know-how que o senhor ad-
quiriu ao longo de sua trajetória espe-
ramos que possa “radicalizar” no bom 
sentido da palavra, desmembrando es-
truturas falhas e ineficazes. Quem sabe 
criando secretarias específicas para as 
polícias, tendo quadros técnicos em seu 
comando? Sejam quais forem as medi-
das, o que a sociedade quer é que sejam 
tomadas de forma independente e que 
os planos estratégicos também estejam 
livres dos interesses de grupos, ideolo-

gias ou partidos.
Num estado de guerra que vivemos, 

não há mais tempo e nem motivos para 
negar que é preciso maior investimen-
to nas forças policiais para combater 
o narcotráfico na cidade e no estado. 
Além das melhorias em equipamentos, 
treinamentos e armamentos, é preciso 
um olhar apurado nos direitos que ga-
rantem a própria segurança dos agentes 
de segurança, incluindo sua saúde física 
e psicológica.

Os últimos governos foram desres-
peitosos com todos os cidadãos, haja 
vista a calamidade nas áreas da saúde 
e educação. Com a polícia não foi di-
ferente. Licenças especiais, reconheci-
mento de atos e serviços para os feridos 
em combate e até férias lhe foram nega-
das sob a alegação da falta de efetivo. 
Direitos básicos dos quais muitos só 
foram adquiridos após batalha judicial.

Senhor governador estamos diante de 
grave problema na segurança pública e 
contamos com o seu empenho para for-
talecer o policial, pois como canta Seu 
Jorge, ele é “Trabalhador...Trabalhador 
brasileiro...Dentista, frentista, polícia, 
bombeiro...Trabalhador brasileiro...” e 
precisa de melhores condições e digni-
dade, assim como todos os cidadãos.

q  Marcos Espínola
Advogado criminalista.
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A ditadura no  
Triângulo das Bermudas

A quantidade de militares no Governo Bolsonaro e 
as fake news sobre o início da transparência no BNDES 
(com informações que já estão no site do banco há três 
anos) fizeram o colunista se lembrar da história da Ave-
nida Chile, no Centro do Rio de Janeiro, via que já foi 
conhecida como Triângulo das Bermudas.

O apelido jocoso era uma alusão à região do Caribe fa-
mosa por desaparecimentos misteriosos de aviões e navi-
os. No caso da Avenida Chile, uma referência irônica à 
falta de transparência de três estatais federais instaladas 
na região: Petrobras, BNDES e BNH. Em plena ditadura 
militar, o apelido era uma afronta, mas pegou.

O BNH é um ótimo exemplo para demolir a tese de que 
no tempo dos generais-presidentes não havia corrupção. 
Foram tantas denúncias que o Banco Nacional de Habita-
ção acabou extinto em 1986 – já no governo civil – e suas 
funções incorporadas à Caixa Econômica Federal.

Um dos escândalos que a censura militar não conseguiu en-
cobrir foi o Caso Delfin. A denúncia veio à tona em uma reporta-
gem do jornalista José Carlos de Assis, atualmente integrante do 
Conselho Editorial do MONITOR MERCANTIL.

A matéria publicada na Folha de S.Paulo em 30 de 
dezembro de 1982 (governo do general Figueiredo) ex-
pôs a dívida do Grupo Delfin – maior empresa privada 
de crédito imobiliário da época – com o BNH, no valor 
de Cr$ 60 bilhões, que seria paga com dois terrenos. No 
entanto, o valor real dos imóveis era de Cr$ 9 bilhões.

Houve retirada em massa dos depositantes da caderneta 
de poupança Delfin. Em 1983, o Banco Central decretou 
intervenção no grupo de Ronald Levinsohn. A empresa 
não conseguiu se recuperar e foi liquidada extrajudicial-
mente em 1984.

Levinsohn seguiu sua carreira de empresário, longe do 
mercado financeiro. Foi dono da UniverCidade, vendida 
ao grupo educacional Galileo em 2011 e apontada como 
meio para lavagem de dinheiro por parte do empresário, 
que nega a acusação. Mas isso já é outra história.

Qualificações
Em 2017, o fotógrafo Lula Marques flagrou uma con-

versa pelo WhatsApp entre os então deputados federais 
Jair e Eduardo Bolsonaro. Pai e filho, mostrou a foto, dis-
cutiam a respeito da ausência de Eduardo na votação para 
presidente da Câmara; Jair era candidato e conseguiu ap-
enas quatro votos.

Em meio a frases enigmáticas como “Não vou te visitar na 
Papuda [presídio de Brasília]” ou “Se a imprensa te descobrir 
aí, e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu”, o 
atual presidente do país pergunta: “Tens moral para falar do 
Renan [o filho mais novo, do segundo casamento – Flávio, 
Carlos e Eduardo são do primeiro matrimônio]?”

Eduardo responde: “Me comparar com a merda do 
seu filho, calma lá.” O que estará ele dizendo hoje sobre 
Flávio?

Custo neoliberal
O preço da gasolina no Brasil assustou um norte-amer-

icano. Dois anos após sua última visita ao nosso país, en-
controu o combustível na faixa dos R$ 4,76 (preço médio 
na semana passada no Rio de Janeiro), equivalente a US$ 
1,29 por litro.

Como na terra do Tio Sam ainda não se usa o sistema 
decimal, converta-se para galão (3,78 litros), o que dá US$ 
4,87 por galão. O norte-americano não se lembra de ter 
pago mais de US$ 3,80, isto quando o barril do petróleo 
chegou a mais de US$ 130, antes da crise do subprime. 
Hoje, paga na casa dos US$ 2,10 por galão, ou cerca de 
US$ 0,55 por litro (R$ 2,05).

De acordo com o site GlobalPetrolPrices.com, o preço 
médio mundial da gasolina é de US$ 1,09 (R$ 4,03) por 
litro, “mas existem grandes diferenças entre os países. Os 
países mais ricos têm preços mais altos, e os mais pobres 
e os países produtores e exportadores de petróleo têm 
preços consideravelmente mais baixos. Os Estados Uni-
dos representam uma exceção, pois são um país economi-
camente desenvolvido, mas ao mesmo tempo têm preços 
da gasolina baixos”.

O Brasil, em desenvolvimento e grande produtor, é 
outra exceção, só que negativa. Na Nigéria, país pobre e 
grande produtor, a gasolina custa US$ 0,41.

Vem aí o eclipse lunar
Para os alunos de Olavo de Carvalho, um indício de que 

a Terra é plana: nós a chamamos de “planeta”; se fosse 
redonda, seria “redondeta”.

Rápidas
O Center Shopping Rio realiza neste domingo, das 15h 

às 18h, oficinas de chaveiro e tiara. Inscrições gratuitas 
em https://bit.ly/2MdfXAK *** O Dia Nacional do Apo-
sentado é comemorado em 24 de janeiro. Fora o alto es-
calão do Judiciário, Executivo e Legislativo, alguém tem 
o que comemorar?

LAIS RP PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 07.883.782/0001-01 / NIRE nº 33.2.0766543-2

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018. 
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de outubro de 2018, às 9:00 horas, na sede social 
da LAIS RP Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada na Praça Mahatma
Gandhi, 2, sala 724 (parte), Centro, CEP 20031-100, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do
artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), face à presença de sócios
representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas
constantes da presente ata. 3. Mesa:  Presidente: Luis Antonio Ribeiro Pinto;
Secretário: Rodolfo Verde Pinto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes
deliberações foram tomadas pela unanimidade dos sócios da Sociedade, sem
quaisquer emendas ou ressalvas: 1.1. Tomar conhecimento e ratificar, sem
qualquer emenda ou ressalva, a nomeação e contratação da LMPG Auditores
Independentes, empresa especializada com registro no Conselho Regional
de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ 1.284/O, com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua México, nº 11, 13º andar,
CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.184.207/0001-45 (“Empresa
Especializada”), como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da
Sociedade, a valor líquido contábil, com base no balanço patrimonial da Sociedade 
levantado em 30 de setembro de 2018, bem como para a elaboração do laudo
de avaliação da Sociedade (“Laudo de Avaliação”). A Empresa Especializada,
previamente consultada, aceitou o encargo e, representada por Luiz Fernando
Lyra Magalhães, participou desta Reunião de Sócios, a fim de prestar os
esclarecimentos pertinentes aos sócios da Sociedade. 1.2. Aprovar, depois de
examinado e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, o Laudo de Avaliação
da Sociedade, previamente elaborado, de forma independente, pela Empresa
Especializada, que avaliou o patrimônio líquido da Sociedade, na data base de
30 de setembro de 2018, em, pelo menos, R$ 17.893.530,20 (dezessete milhões,
oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos), na
forma do Anexo I à presente Ata. 1.3. Aprovar, depois de examinado e discutido,
sem qualquer emenda ou ressalva, o Protocolo e Justificação de Incorporação
da Sociedade pela Empresa Cinemas São Luiz S.A., sociedade anônima
com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi
nº 2, salas 301 a 303, Centro, CEP 20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.497.660/0001-89 (“Sociedade Incorporadora” e “Protocolo e Justificação”),
bem como seus anexos e documentos pertinentes, firmado na presente data pelos 
administradores da Sociedade e da Sociedade Incorporadora e outros, o qual
estabelece as justificativas, bem como os termos e condições para incorporação
da Sociedade. O Protocolo e Justificação constitui o Anexo II à presente ata.
1.4. Aprovar a incorporação da Sociedade pela Sociedade Incorporadora nos
termos dos artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil e de acordo com os
termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, com a consequente
extinção da Sociedade, passando a Sociedade Incorporadora a sucedê-la, a
título universal, em todos os bens, direitos e obrigações. 1.5. Consignar que,
com a implementação da incorporação ora aprovada, as quotas representativas
do capital social da Sociedade serão canceladas e seus sócios receberão,
em substituição, ações de emissão da Sociedade Incorporadora, nos termos
previstos no Protocolo e Justificação.  1.6. Autorizar, por fim, para todos os fins e
efeitos legais, a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários
à incorporação da Sociedade pela Sociedade Incorporadora ora aprovada, bem
como a adoção de todas as providências necessárias à efetivação e registro da
referida incorporação perante os órgãos públicos competentes e terceiros em
geral. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados
os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada pelos sócios presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Presidente:
Luis Antonio Ribeiro Pinto; Secretário: Rodolfo Verde Pinto. Sócios: Luis Antonio
Ribeiro Pinto, Fernando Ribeiro Pinto, Rodrigo Ribeiro Pinto, Carlos Henrique
Pinto, Luciana Pinto, Rodolfo Verde Pinto, Luis Felipe Ribeiro Pinto, Luis Mauricio
Ribeiro Pinto, Mariana Ribeiro Monteiro de Carvalho. Confere com original lavrado 
em livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018. Mesa: Luis Antonio
Ribeiro Pinto - Presidente; Rodolfo Verde Pinto - Secretário. Jucerja reg. sob o
nº 3438306 em 27/11/2018. bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

SR REUNIDO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 07.773.133/0001-40 / NIRE nº 33.2.0763373-5

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018. 
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de outubro de 2018, às 9:00 horas, na sede social 
da SR REUNIDO Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada na Praça Mahat-
ma Gandhi, 2, salas 912, 913 e 914 (parte), Centro, CEP 20031-100, na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensa-
da, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), face à
presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade,
conforme assinaturas constantes da presente ata. 3. Mesa: Presidente: Luiz Se-
veriano Ribeiro Neto; Secretária: Lucia Severiano Ribeiro. 4. Ordem do Dia e
Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos
sócios da Sociedade, sem quaisquer emendas ou ressalvas: 1.1. Tomar conheci-
mento e ratificar, sem qualquer emenda ou ressalva, a nomeação e contratação
da LMPG Auditores Independentes, empresa especializada com registro no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/
RJ 1.284/O, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua México, nº 
11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.184.207/0001-
45 (“Empresa Especializada”), como responsável pela avaliação do patrimônio
líquido da Sociedade, a valor líquido contábil, com base no balanço patrimonial da 
Sociedade levantado em 30 de setembro de 2018, bem como para a elaboração 
do laudo de avaliação da Sociedade (“Laudo de Avaliação”). A Empresa Espe-
cializada, previamente consultada, aceitou o encargo e, representada por Luiz
Fernando Lyra Magalhães, participou desta Reunião de Sócios, a fim de prestar
os esclarecimentos pertinentes aos sócios da Sociedade. 1.2. Aprovar, depois de 
examinado e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, o Laudo de Avaliação 
da Sociedade, previamente elaborado, de forma independente, pela Empresa
Especializada, que avaliou o patrimônio líquido da Sociedade, na data base de
30 de setembro de 2018, em, pelo menos, R$ 17.893.533,41 (dezessete milhões, 
oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e um
centavos), na forma do Anexo I à presente Ata. 1.3. Aprovar, depois de examina-
do e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, o Protocolo e Justificação de
Incorporação da Sociedade pela Empresa Cinemas São Luiz S.A., sociedade
anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma
Gandhi nº 2, salas 301 a 303, Centro, CEP 20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 33.497.660/0001-89 (“Sociedade Incorporadora” e “Protocolo e Justificação”),
bem como seus anexos e documentos pertinentes, firmado na presente data pe-
los administradores da Sociedade e da Sociedade Incorporadora e outros, o qual 
estabelece as justificativas, bem como os termos e condições para incorporação
da Sociedade. O Protocolo e Justificação constitui o Anexo II à presente ata. 1.4.
Aprovar a incorporação da Sociedade pela Sociedade Incorporadora nos termos
dos artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil e de acordo com os termos e
condições previstos no Protocolo e Justificação, com a consequente extinção da
Sociedade, passando a Sociedade Incorporadora a sucedê-la, a título universal,
em todos os bens, direitos e obrigações. 1.5. Consignar que, com a implementa-
ção da incorporação ora aprovada, as quotas representativas do capital social da
Sociedade serão canceladas e seus sócios receberão, em substituição, ações de
emissão da Sociedade Incorporadora, nos termos previstos no Protocolo e Justi-
ficação.  1.6. Autorizar, por fim, para todos os fins e efeitos legais, a administração
da Sociedade a praticar todos os atos necessários à incorporação da Sociedade
pela Sociedade Incorporadora ora aprovada, bem como a adoção de todas as
providências necessárias à efetivação e registro da referida incorporação perante
os órgãos públicos competentes e terceiros em geral. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a
qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos sócios pre-
sentes. 6. Assinaturas: Mesa: Presidente: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Secretária:
Lucia Severiano Ribeiro. Sócios: Luiz Severiano Ribeiro Neto, Andre Severiano
Ribeiro Baez, Luiz Henrique Severiano Ribeiro Baez, Adriana Severiano Ribeiro
Antunes, Carlos Roberto Severiano Ribeiro Antunes, Cristiana Severiano Ribeiro
Antunes Barrozo do Amaral, Lucia Severiano Ribeiro, Bruno Severiano Ribeiro de
Castro, Joaquim Bento Severiano Ribeiro de Castro, Maria Gabriela Severiano
Ribeiro de Castro, Paula Severiano Ribeiro de Castro. Confere com original lavra-
do em livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018. Mesa: Luiz Severiano 
Ribeiro Neto - Presidente; Lucia Severiano Ribeiro - Secretária. Jucerja reg.
sob o nº 3438317 em 27/11/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

PRESSA EM MÃO ÚNICA

Fux não vê urgência em  
ação contra posse de armas

Após no dia anterior ter 
sido rápido em suspender a 
investigação do Ministério 
Público do Rio de Janei-
ro envolvendo o assessor e 
amigo da Família Bolsonaro 
envolvido em movimenta-
ções financeiras atípicas, o 
vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Luiz Fux, decidiu nes-
ta sexta-feira que não há ur-
gência na ação protocolada 
pelo PCdoB contra o decreto 
do presidente Jair Bolsonaro 
que regulamentou o registro, 
a posse e a comercialização 
de armas de fogo no país.

Com a decisão, o caso será 
analisado pelo relator, minis-
tro Celso de Mello, a partir 
de 1º de fevereiro, quando a 
Corte retomará os trabalhos 

depois do período de recesso. 
Fux está atuando como plan-
tonista no STF, responsável 
pelas ações que chegam ao 
tribunal neste mês. “A análise 
dos autos revela que o caso 
não se enquadra à hipótese 
excepcional do regimento in-
terno deste Supremo Tribunal 
Federal. Encaminhe-se o pro-
cesso ao ministro relator”, de-
cidiu Fux. 

O decreto foi uma das 
principais promessas de 
campanha do presidente da 
República e flexibiliza as re-
gras para a posse de arma de 
fogo no país. O texto já está 
em vigor. O decreto mudou 
algumas regras, como o pra-
zo de renovação, que passou 
de cinco para dez anos. 

Entre as alegações de 

Luiz Fux: ‘A análise dos autos revela que o  
caso não se enquadra à hipótese excepcional’

inconstitucionalidade, o 
PCdoB sustenta que o texto 
do decreto usurpou compe-
tência do Poder Legislativo 

e trouxe inovações que não 
estão previstas no Estatu-
to do Desarmamento (Lei 
10.826/2003).

MAIS US$ 9 MILHÕES RECEBIDOS DE FORMA ILÍCITA 

Nissan e Mitsubishi Motors estudam processar Ghosn
Os comandos das em-

presas Nissan e Mitsubishi 
Motors estudam processar o 
ex-presidente Carlos Ghosn, 
o executivo franco-brasileiro 
de 64 anos, sob a acusação 
de receber compensação 
indevida de joint venture 
das duas empresas no valor 
cerca de US$ 9 milhões. De 
acordo com as montadoras, 
o dinheiro foi pago sob um 
contrato assinado por Ghosn 
com a joint venture, sem a 
aprovação do Conselho de 
Administração. O comuni-
cado, feito nesta sexta-feira, 
contribui para piorar a situa-
ção do executivo franco bra-

sileiro que está preso em Tó-
quio há cerca de dois meses.

Ghosn chefiou a empre-
sa na Holanda foi membro 
de seu Conselho junto com 
o presidente da Nissan, Hi-
roto Saikawa, e o CEO da 
Mitsubishi Motors, Osamu 
Masuko.Saikawa e Masuko 
disseram que desconheciam 
a remuneração de Ghosn e 
que não receberam subsídios 
da joint venture. A Nissan e 
a Mitsubishi informam que 
consideram o pagamento ile-
gal e que tomarão medidas, 
incluindo a opção de entrar 
com uma ação contra Ghosn 
por danos. Os promotores 

de Tóquio indiciam Carlos 
Ghosn por alegada violação 
agravada de confiança, bem 
como subnotificação de sua 
compensação da Nissan. O 
executivo nega as acusações.

As montadoras descobri-
ram que Ghosn foi pago pela 
joint venture sem o conheci-
mento dos dois outros direto-
res da unidade - Hiroto Sai-
kawa, presidente executivo 
da Nissan Motor (7201.T), 
e Osamu Masuko, presiden-
te executivo da Mitsubishi 
Motor (7211.T). O advogado 
de Ghosn, Motonari Otsuru, 
não pôde ser encontrado de 
imediato para comentar nes-

ta sexta-feira. Ghosn tem 
negado todas as acusações 
anteriores contra ele.

“Que tal irregularidade tam-
bém tenha ocorrido em nossa 
afiliada é mais do que chocan-
te... é triste”, disse Masuko a 
repórteres, em referência aos 
pagamentos feitos a Ghosn 
pela Nissan-Mitsubishi B.V., 
registrada na Holanda em 2017. 
Tanto a Mitsubishi quanto a 
Nissan disseram que irão con-
siderar maneiras de recuperar 
o dinheiro de Ghosn, enquanto 
o advogado da Mitsubishi, Kei 
Umebayashi, disse que acusa-
ções penais são uma possibili-
dade.

Frete: nova tabela com 
valores do mínimo

A Agência Nacional 
de Transporte Terrestres 
(ANTT) publicou no Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
desta sexta-feira, nova tabe-
la com os pisos mínimos de 
frete. A Lei 13.703, de 2018, 
que instituiu a Política Na-

cional de Pisos Mínimos do 
Transporte Rodoviário de 
Cargas, prevê que uma nova 
tabela com frete mínimo 
deve ser publicada quando 
houver oscilação superior a 
10% no preço do óleo die-
sel no mercado nacional. 
De acordo com a lei, a pu-
blicação da nova tabela tem 
que ser feita até os dias 20 
de janeiro e 20 de julho de 

cada ano, ficando os valores 
válidos para o semestre.

China revisa  
PIB para 2017

O Departamento Nacional 
de Estatísticas s da China revi-
sou de 6,9% para 6,8% o cres-
cimento do PIB para 2017, 
em verificação final anuncia-

da nesta sexta-feira .O PIB 
foi de 82,08 trilhões de iuanes 
(US$ 12,13 trilhões) em 2017, 
636,7 bilhões de iuanes a me-
nos que no cálculo prelimi-
nar. O ritmo de crescimento 
do setor industrial foi ajusta-
do de 6,1% para 5,9%, e o de 
serviços, de 8% para 7,9%. 
A expansão do setor agríco-
la foi elevada em 0,1 ponto 
percentual, para 4%.
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SERISA II PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 07.838.670/0001-20 / NIRE nº 33.2.0765232-2

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 
2018. 1. Data, Hora e Local: No dia 31 de outubro de 2018, às 9:00 horas, na 
sede social da Serisa II Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada na Praça 
Mahatma Gandhi nº 02, sala 404 (parte), Centro, CEP 20031-100, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), face à 
presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, 
conforme assinaturas constantes da presente ata. 3. Mesa:  Presidente: Beatriz 
Severiano Ribeiro de Saules; Secretária: Vera Severiano Ribeiro de Saules. 4. 
Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela 
unanimidade dos sócios da Sociedade, sem quaisquer emendas ou ressalvas: 
1.1. Tomar conhecimento e ratificar, sem qualquer emenda ou ressalva, a 
nomeação e contratação da LMPG Auditores Independentes, empresa 
especializada com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ 1.284/O, com sede na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua México, nº 11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 29.184.207/0001-45 (“Empresa Especializada”), como responsável 
pela avaliação do patrimônio líquido da Sociedade, a valor líquido contábil, com 
base no balanço patrimonial da Sociedade levantado em 30 de setembro de 
2018, bem como para a elaboração do laudo de avaliação da Sociedade (“Laudo 
de Avaliação”). A Empresa Especializada, previamente consultada, aceitou o 
encargo e, representada por Luiz Fernando Lyra Magalhães, participou desta 
Reunião de Sócios, a fim de prestar os esclarecimentos pertinentes aos sócios da 
Sociedade. 1.2. Aprovar, depois de examinado e discutido, sem qualquer emenda 
ou ressalva, o Laudo de Avaliação da Sociedade, previamente elaborado, de 
forma independente, pela Empresa Especializada, que avaliou o patrimônio 
líquido da Sociedade, na data base de 30 de setembro de 2018, em, pelo 
menos, R$ 17.893.529,66 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e três mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), na forma do Anexo 
I à presente Ata. 1.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, sem qualquer 
emenda ou ressalva, o Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade 
pela Empresa Cinemas São Luiz S.A., sociedade anônima com sede na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi nº 2, salas 301 a 303, 
Centro, CEP 20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.497.660/0001-89
(“Sociedade Incorporadora” e “Protocolo e Justificação”), bem como seus anexos 
e documentos pertinentes, firmado na presente data pelos administradores 
da Sociedade e da Sociedade Incorporadora e outros, o qual estabelece as 
justificativas, bem como os termos e condições para incorporação da Sociedade. 
O Protocolo e Justificação constitui o Anexo II à presente ata. 1.4. Aprovar a 
incorporação da Sociedade pela Sociedade Incorporadora nos termos dos artigos 
1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil e de acordo com os termos e condições 
previstos no Protocolo e Justificação, com a consequente extinção da Sociedade, 
passando a Sociedade Incorporadora a sucedê-la, a título universal, em todos 
os bens, direitos e obrigações. 1.5. Consignar que, com a implementação da 
incorporação ora aprovada, as quotas representativas do capital social da 
Sociedade serão canceladas e seus sócios receberão, em substituição, ações 
de emissão da Sociedade Incorporadora, nos termos previstos no Protocolo 
e Justificação. 1.6. Autorizar, por fim, para todos os fins e efeitos legais, a 
administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à incorporação 
da Sociedade pela Sociedade Incorporadora ora aprovada, bem como a 
adoção de todas as providências necessárias à efetivação e registro da referida 
incorporação perante os órgãos públicos competentes e terceiros em geral. 5. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e 
assinada pelos sócios presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Beatriz Severiano Ribeiro 
de Saules (presidente) e Vera Severiano Ribeiro de Saules (secretária). Sócios: 
Vera Severiano Ribeiro de Saules, Beatriz Severiano Ribeiro de Saules, Elizabeth 
Severiano Ribeiro de Saules, Maria Cristina Severiano Ribeiro de Saules Peña 
e Maurício de Saules Salgueiro F. de Souza. Usufrutuário: Eduardo Severiano 
Ribeiro Torres de Saules. Confere com original lavrado em livro próprio. Rio de 
Janeiro, 31 de outubro de 2018. Mesa:  Beatriz Severiano Ribeiro de Saules - 
Presidente; Vera Severiano Ribeiro de Saules - Secretária. Jucerja reg. sob o nº 
3438277 em 27/11/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

YSR II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 07.841.506/0001-72 / NIRE nº 33.2.1064481-5

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018. 
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de outubro de 2018, às 9:00 horas, na sede so-
cial da YSR II Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada
na Av. das Américas 2.480, bloco 4, sala 216 e 217, Barra da Tijuca, CEP 22.640-
101, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convo-
cação dispensada, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código
Civil”), face à presença de sócios representando a totalidade do capital social da
Sociedade, conforme assinaturas constantes da presente ata. 3. Mesa: Presiden-
te: Marcus Portella Abud; Secretária: Lucia Severiano Ribeiro. 4. Ordem do Dia
e Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos 
sócios da Sociedade, sem quaisquer emendas ou ressalvas: 1.1. Tomar conheci-
mento e ratificar, sem qualquer emenda ou ressalva, a nomeação e contratação
da LMPG Auditores Independentes, empresa especializada com registro no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/
RJ 1.284/O, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua México, nº 
11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.184.207/0001-
45 (“Empresa Especializada”), como responsável pela avaliação do patrimônio
líquido da Sociedade, a valor líquido contábil, com base no balanço patrimonial da 
Sociedade levantado em 30 de setembro de 2018, bem como para a elaboração 
do laudo de avaliação da Sociedade (“Laudo de Avaliação”). A Empresa Espe-
cializada, previamente consultada, aceitou o encargo e, representada por Luiz
Fernando Lyra Magalhães, participou desta Reunião de Sócios, a fim de prestar
os esclarecimentos pertinentes aos sócios da Sociedade. 1.2. Aprovar, depois de
examinado e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, o Laudo de Avaliação
da Sociedade, previamente elaborado, de forma independente, pela Empresa
Especializada, que avaliou o patrimônio líquido da Sociedade, na data base de
30 de setembro de 2018, em, pelo menos, R$ 17.895.717,94 (dezessete milhões,
oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezessete reais e noventa e quatro
centavos), na forma do Anexo I à presente Ata. 1.3. Aprovar, depois de examina-
do e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, o Protocolo e Justificação de
Incorporação da Sociedade pela Empresa Cinemas São Luiz S.A., sociedade
anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma
Gandhi nº 2, salas 301 a 303, Centro, CEP 20031-908, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 33.497.660/0001-89 (“Sociedade Incorporadora” e “Protocolo e Justificação”),
bem como seus anexos e documentos pertinentes, firmado na presente data pe-
los administradores da Sociedade e da Sociedade Incorporadora e outros, o qual 
estabelece as justificativas, bem como os termos e condições para incorporação
da Sociedade. O Protocolo e Justificação constitui o Anexo II à presente ata. 1.4.
Aprovar a incorporação da Sociedade pela Sociedade Incorporadora nos termos
dos artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil e de acordo com os termos e
condições previstos no Protocolo e Justificação, com a consequente extinção da
Sociedade, passando a Sociedade Incorporadora a sucedê-la, a título universal,
em todos os bens, direitos e obrigações. 1.5. Consignar que, com a implementa-
ção da incorporação ora aprovada, as quotas representativas do capital social da
Sociedade serão canceladas e seus sócios receberão, em substituição, ações de
emissão da Sociedade Incorporadora, nos termos previstos no Protocolo e Justi-
ficação. 1.6. Autorizar, por fim, para todos os fins e efeitos legais, a administração 
da Sociedade a praticar todos os atos necessários à incorporação da Sociedade
pela Sociedade Incorporadora ora aprovada, bem como a adoção de todas as
providências necessárias à efetivação e registro da referida incorporação perante 
os órgãos públicos competentes e terceiros em geral. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a
qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos sócios pre-
sentes. 6. Assinaturas: Mesa: Presidente: Marcus Portella Abud; Secretária: Lucia 
Severiano Ribeiro. Sócios: Marcus Portella Abud. Confere com original lavrado
em livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018. Mesa: Marcus Portella
Abud - Presidente; Lucia Severiano Ribeiro - Secretário. Jucerja reg. sob o nº
3438292 em 27/11/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 05 de dezembro de 2018, às 16 h

Data, Hora e Local: No dia 05 de dezembro de 2018, às 16 h, na sede da 
Iconic Lubrificantes S.A. (a “Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 
708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, no bairro da Barra da Tijuca. 
Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), em virtude da presença das acionistas que representam a totali-
dade do capital social da Companhia. Outras Presenças: Estavam presentes 
(i) os membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Leocadio 
de Almeida Antunes Filho - Presidente. Julio Cesar Nogueira - Secretário.
Ordem do dia e deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada de forma
unânime, pelo voto das acionistas da Companhia, a lavratura da presente ata 
em forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das 
assinaturas das acionistas, nos termos do § 1° e 2°, do artigo 130 da Lei das 
Sociedades por Ações. 2. Os acionistas tomaram conhecimento da carta de
renúncia apresentada pelo Sr. Douglas Raymond Hinzie nesta data, com
efeitos a partir de1ª de Janeiro de 2019, ao cargo de membro do Conselho
de Administração que ocupava na Companhia, para o qual foi eleito na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2017. 2.1. 
Diante da carta de renúncia apresentada, os acionistas externaram desde já 
votos de agradecimento pela dedicação do Conselheiro no desempenho de
suas funções, cuja renuncia será válida a partir de 1º de janeiro de 2019. 3. 
Em decorrência da renúncia mencionada no item 2 acima e para ocupar o
cargo vago a partir de 1º de janeiro de 2019, os acionistas aprovam a eleição 
do Sr. Cary David Knuth, norte americano, casado, administrador, portador
do passaporte nº 495170548, com endereço profissional na 6001 Bollinger
Canyon Road, San Francisco, California, 94583, para o cargo de membro do 
Conselho de Administração da Companhia. O mandato do Conselheiro ora
eleito iniciar-se-á em 1º de janeiro de 2019, mediante assinatura do termo de 
posse. 4. O mandato do Conselheiro ora eleito vigorará pelo prazo remanes-
cente dos demais membros do Conselho de Administração em exercício, qual 
seja, até a Assembleia Geral que deliberará sobra a eleição dos membros do 
Conselho de Administração, a ocorrer em 2019. 4.1. Consultado anteriormente, 
o Conselheiro ora eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito
que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) 
não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes 
da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante
com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 5. Em
razão das deliberações constantes nos itens acima, os acionistas ratificam
a composição do Conselho de Administração da Companhia, a qual estará
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019: (i) Leocádio de Almeida Antunes 
Filho, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 
2003414808/SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 206.129.230-53, residente 
e domiciliado na Cidade e Estado de Rio de Janeiro, com endereço profissional 
na Rua Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, CEP 20941-900, 
que atuará como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e 
seu respectivo suplente, Julio Cesar Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 37.518.871-x-SSP/SP e inscrito no
CPF sob o nº 795.413.307-97, com endereço profissional na Rua Francisco
Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, CEP 20941-900; (ii) Cary David
Knuth, norte americano, casado, administrador, portador do passaporte nº
495170548, com endereço profissional na 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Francisco, California, 94583, que atuará como Vice-Presidente do Conselho
de Administração da Companhia; (iii) Antonio Ennes Pires de Lima, brasi-
leiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG
nº 06.378.676-8-DIC-DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 746.887.317-
87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, 3º
andar, CEP 20091-007, que atuará como membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia; (iv) Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro,
casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº
06682785-8-IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 758.418.867-20, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional 
na Rua Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, CEP 20941-
900, que atuará como membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia, e seu respectivo suplente, Jerônimo José Merlo dos Santos,
brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº
3030070704 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 459.077.490-91, com endereço 
profissional na Rua Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, CEP 
20941-900; e (v) Roberto Kutschat Neto, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.426.623-0-SSP/SP
e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.256.468-02, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Briga-
deiro Luís Antônio, nº 1343, 8º andar, CEP 01317-910, Bela Vista, que atuará 
como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e seu
respectivo suplente, Marcello de Simone, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 37.518.871-x SSP/SP e inscrito
no CPF sob o nº 795.413.307-97, com endereço comercial na Avenida Bri-
gadeiro Luís Antônio, nº 1343, 8º andar, CEP 01317-910, Bela Vista. Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Chevron Latin
America Marketing LLC., na qualidade de acionista; Chevron Amazonas
LLC., na qualidade de acionista; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na
qualidade de acionista; Leocadio de Almeida Antunes Filho, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; Julio Cesar 
Nogueira, na qualidade de Membro Suplente do Conselho de Administração 
e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. Julio Cesar Nogueira - Secretário da Mesa. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro: Empresa: Iconic Lubrificantes S.A. - NIRE:
333.0032399-6 - Protocolo: 00-2018/458022-6 - Data do protocolo: 11/12/2018. 
Certifico o arquivamento em 18/12/2018 sob o número 00003459838.

ROYALCOOP – COOPERATIVA DE MOTORISTAS
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE ALUGUEL 

PARA TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
CNPJ Nº 32.133.795/0001-00  -  NIRE nº 3340000339-0

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE  CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias e 
legais, convoca os 51 (cinquenta e um) associados da ROYALCOOP 
– COOPERATIVA DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
DE VEÍCULOS DE ALUGUEL PARA TURISMO NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO LTDA, na forma do dispoto no art. 44 da Lei n.º 5764/71, 
a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária em 2 de fevereiro de 
2019, na Av. Paulo de Frontrin nº 01, sala 3, 2º pavimento, cidade Nova, 
nesta Cidade, com 1ª convocação às 08:00hs com presença de 2/3 de 
associados, com 2ª convovação as 09:00hs com presença de metade 
mais um de associados e em 3ª e última convocação as 10:00hs 
com presença minima de 10 (dez) associados, em dia com suas 
obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
I – prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração, 
acompanhada de parecer do Conselho fiscal – exercício 2018, 
compreendedo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo 
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer 
do Conselho fiscal; II – destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro 
caso, as parcelas para os fundos obrigatóroios: III – Eleição individual 
dos membros da Diretoria; IV - Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal; IV – Eleição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina; 
V – Análise e deliberação sobre a Manutenção ou Extincão do FRVR; 
e VI – Análise e deliberação sobre a Permanência ou Encerramento 
do aplicativo Taxi Digital.  Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.

Max Luiz Schroder – Diretor Presidente. 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE
CNPJ 29.409.760/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 
- Srs. CONDÔMINOS: Na qualidade de Síndico deste CONDOMÍNIO, sir-
vo-me da presente para convocar V.Sas. a participarem da Assembleia
Geral Ordinária - AGO, que será realizada no próximo dia 29 de janei-
ro de 2019 às 15:00 horas, havendo quórum legal, nas SALAS 322 a
329, situadas no próprio prédio, sito, Avenida Treze de Maio n° 23 - 3o

andar, ou às 15:30h em segunda convocação, no mesmo dia e local,
com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguin-
te ORDEM: 1) Apreciação das contas referente ao exercício de 2018,
com base no Parecer dos Conselhos Fiscal e Consultivo; 2) Previsão
Orçamentária para o exercício de 2019; 3) Renovação do Seguro do
CONDOMÍNIO para o período de 2019/2020; 4) Eleição do Síndico,
Subsíndico, Conselhos Fiscal e Consultivo para o período de 01 de
fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020; 5) Loja D (Subsolo), deba-
te sobre a viabilidade de arrematação pelo CONDOMÍNIO, pagamento
com o próprio crédito constituído na Ação de Execução - PROCESSO
n° 0148125-73.1998.8.19.0001, em curso na 7a Vara Cível - Capital RJ; 6) 
Assuntos gerais. Observações: É lícito ao CONDÔMINO se fazer repre-
sentar na Assembleia ora convocada por Procurador, munido com Procura-
ção específica, portando documentação pessoal e original de identificação.
Sendo a Procuração por instrumento particular, deverá a assinatura estar
com firma reconhecida. Em conformidade com o art. 1335, inciso III do Có-
digo Civil Brasileiro - CCB, os CONDÔMINOS que não estiverem quites com
suas obrigações condominiais não poderão votar nem serem votados nas
deliberações da Assembleia. As resoluções tomadas por maioria obrigam
a todos, inclusive os ausentes. Desta forma, espero contar com a estima-
da presença de todos, subscrevendo-me. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de
2019. ADRIANO CAETANO LOPES - SÍNDICO.
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Material escolar fatura mais 
de 60% em vendas virtuais

Levantamento realizado 
pela Rakuten Digital Com-
merce revela que o fatura-
mento do setor de papelaria 
e material escolar cresceu 
64% no comércio eletrôni-
co nos seis primeiros dias de 
janeiro, quando comparado 
com o mesmo período do 
ano passado. Os consumido-
res também aumentaram o 
valor do tíquete médio para o 
segmento em 11%, atingindo 
um total de R$ 786.

“De uma forma geral, as 
compras pela internet es-
tão aumentando em todos 
os setores, mas no caso de 
papelaria e material escolar 
esse movimento é muito be-
néfico para os compradores. 
Os pais ou responsáveis con-
seguem pesquisar os preços 
e ainda evitam filas e lojas 
lotadas”, afirma René Abe, 
CEO e presidente da Raku-
ten Brasil.

Os dados ainda mos-
tram que houve uma alta 
de 60% no faturamento do 
segmento de brinquedo e 
bebês, sendo que o tíquete 
médio foi de R$ 337, o que 
representa um crescimento 
de 27%. Além disso, a cate-
goria de moda e acessórios 
cresceu 17%. Nesse setor, 
o tíquete médio subiu 20%, 
atingindo R$ 314.

“O segmento de vestuário 
e acessórios teve uma alta 

mais modesta por conta das 
festas de final de ano, época 
na qual as pessoas aprovei-
tam para comprar roupas no-
vas. No entanto, os saldões 
de início de ano devem man-
ter o mercado aquecido”, ex-
plica o executivo.

Variação de 300%

Outro levantamento, 
realizado pelo aplicativo 
Zoom no dia 14 de janei-
ro, aponta que o gasto total 
com os itens básicos da lis-
ta de material escolar em ja-
neiro de 2019 pode variar em 
até 294%. A pesquisa mostra 
os menores preços encontra-
dos para produtos equiva-
lentes, em lojas diferentes. 
Todos os 15 itens pesquisa-
dos apresentaram diferen-
ças expressivas nos valores, 
principalmente as caixas de 
giz de cera que apresentaram 
a maior variação de preço. A 
Caixa de Giz de Cera 6 Co-
res Acrilex pode ser encon-
trada inicialmente por R$ 1 
e o Giz De Cera Big Fantasia 
Neon Glitter Com 6 Cores 
Sortidas custa R$ 14,90, o 
que representa uma dife-
rença de 1.390%.

Os pais também devem 
prestar atenção na hora de 
comprar itens como lápis de 
cor e borracha branca, pois 
a variação desses produtos 

também é muito alta. O Lá-
pis de Cor 12 Cores Longo 
Colorcis - Sertic tem o preço 
de R$ 3,41, enquanto o Lápis 
de Cor Stabilo Estojo Com 
12 Cores custa R$12,90, re-
presentando uma variação de 
278%. A Borracha Leonora 
60 Branca é outro exemplo, 
já que custa R$ 0,19, en-
quanto a Borracha Delta 18 
Branca Mercur é vendida a 
R$ 1,46, o que corresponde a 
uma diferença de 668%.

“A melhor alternativa 
para economizar é usar a 
internet para comparar pre-
ços, existem muitas opções 
no mercado, então, o ideal 
é procurar o produto com o 
melhor custo-benefício para 
a sua necessidade. Também 

é importante analisar de ma-
neira racional o apego das 
crianças pelos artigos que 
estão na moda ou que têm 
personagens licenciados, fa-
tores que podem encarecer 
ainda mais a lista de material 
escolar”, aconselha Thiago 
Flores, diretor executivo do 
Zoom.

Vale se atentar ainda às 
recomendações do Procon. 
O órgão de proteção ao 
consumidor regulamenta os 
itens que podem ser solici-
tados pelas escolas e ressal-
ta que produtos de uso co-
letivo, como os de higiene 
ou descartáveis, não podem 
ser pedidos, pois já devem 
estar inclusos na mensali-
dade escolar.

René Abe: ‘Os pais ou responsáveis conseguem pesquisar os 
preços e ainda evitam filas e lojas lotadas’

Calor acima do esperado 
alavanca comercialização de  
ar-condicionado e ventilador

O forte calor tem leva-
do as pessoas a aumentar a 
procura no comércio pelos 
aparelhos de ar-condi-
cionado e ventiladores. 
De acordo com José 
Jorge do Nascimento, 
presidente da Asso-
ciação Nacional dos 
Fabricantes de Produ-
tos Eletroeletrônicos 
(Eletros), o calor de 
fato veio muito acima 
do esperado por todos, 
mas a indústria tem plenas 
condições de atender a novos 
pedidos.

“O que tem ocorrido é que 
este verão intenso pegou in-
dústria e comércio de surpre-
sa. Como as empresas evitam 
ter muitos produtos no estoque 
e como há um timing necessá-
rio para a colocação de novos 
pedidos, produção e entrega, é 
possível que haja a falta even-
tual de algum modelo ou pro-
duto”, ressalta.

De todo modo, diz ele, 
todos esforços estão sendo 
feitos no sentido de atender 
plenamente o consumidor e 
evitar que ocorra a caracte-
rização de desabastecimen-
to. Conforme José Jorge do 
Nascimento, a indústria está 
preparada e irá atender a to-
dos os pedidos adicionais, 
sem deixar desabastecida ne-
nhuma região do país.

De acordo com a Eletros, a 

produção de ar-condicionado 
em 2018 deve registrar au-
mento médio de 4% em re-
lação ao ano anterior. Neste 
segmento, há dois tipos de 
aparelhos, o split e o janela. 
Em 2018 devem ter sido pro-
duzidos 3,3 milhões do split e 
430 mil modelo janela, contra 
3,03 milhões e 251 mil, res-
pectivamente, do ano anterior.

Em ventiladores tam-
bém a procura está intensa. 
Em 2016 foram produzidos 
9,726 milhões de aparelhos, 
número que passou a 9,854 
milhões em 2017. No ano 
passado, foram produzidos 
10,458 milhões de unidades.
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04 A 23 DE JANEIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

China Yangtze 
Power apurou lucro 
maior em 2018

 A expansão da venda de 
eletricidade contribuiu para 
que o lucro líquido da Chi-
na Yangtze Power, a maior 
empresa de energia hidrelé-
trica do mundo, aumentasse 
1,66% em termos anuais em 
2018, Segundo informou a 
agência Xinhua, a receita 
líquida atribuída aos acionis-
tas atingiu 22,63 bilhões de 
yuans (US$ 3,34 bilhões), de 
acordo com estimativa pre-
liminar de lucro não audita-
da fornecida pela Bolsa de 
Shanghai nesta quinta-feira.

A companhia de energia 
teve uma receita de 51,25 
bilhões de yuans no ano pas-
sado, uma alta de 2,2%, se-
gundo ainda a estimativa. A 
China Yangtze Power opera 
quatro grandes centrais hi-
drelétricas, e Três Gargantas, 
Gezhouba, Xiluodu e Xian-
gjiaba, com uma capacidade 
geradora instalada de 45.495 
MW em 2017. Às 14h30 
desta sexta, as ações da em-
presa em Shanghai subiam 
1,36%, a 15,66 yuans.

Estimulo ao consumo

As autoridades chinesas 
prometeram nesta sexta-
feira uma série de medidas 
para impulsionar o consumo 
como parte dos esforços para 
apoiar a economia. “Otimi-
zar a oferta do mercado e 
aumentar o consumo estão 
desempenhando um papel 
mais importante em lidar 
efetivamente com a pressão 
negativa sobre a economia 
e manter um crescimento 

estável”, disse um comuni-
cado divulgado após uma 
teleconferência realizada 
pela Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Refor-
ma, Ministério do Comércio 
e Administração Estatal de 
Regulação de Mercado.

“A economia chinesa está 
operando de forma estável 
em geral, mas há mudanças 
e desenvolvimentos preocu-
pantes, com um ambiente ex-
terno complicado e severo e 
incertezas cada vez maiores”, 
observou o comunicado.

A reunião prometeu es-
timular o consumo de auto-
móveis e eletrodomésticos 
de acordo com as situações 
locais, fornecer maior apoio 
político quando as condições 
permitirem, para atender à 
demanda das pessoas por au-
tomóveis e eletrodomésticos 
ecológicos e inteligentes.

O consumo rural terá sua 
qualidade melhorada e capa-
cidade ampliada, com medi-
das para apoiar a venda de 
produtos industriais de alta 
qualidade nas zonas rurais, 
segundo o comunicado. A 
oferta de produtos e serviços 
de alta qualidade será au-
mentada, e o poder de gasto 
dos residentes será fortaleci-
do com medidas como dedu-
ções especiais de imposto de 
renda individual.

O ambiente para o con-
sumo será melhorado, com 
melhor infraestrutura e maior 
proteção dos direitos dos 
consumidores, e inovações 
no setor de varejo serão in-
centivadas.

Arábia Saudita quer refinaria e 
petroquímica na África do Sul

A Arábia Saudita estuda 
construir uma refinaria de 
petróleo e uma planta pe-
troquímica na África do Sul 
como parte de investimen-
tos de US$ 10 bilhões no 
país, informou o ministro de 
Energia da Arábia Saudita, 
Khalid Al-Falih, nesta sexta-
feira. A localização exata da 
refinaria e da planta petro-
química será divulgada nas 
próximas semanas.

O presidente da África do 
Sul, Cyril Ramaphosa, está 
tentando atrair investidores 
estrangeiros para ajudar a 
revitalizar uma economia 
em dificuldades, enquanto se 
prepara para as eleições par-
lamentares deste ano.

O petróleo saudita seria 
usado na refinaria planejada, 

cuja construção será liderada 
pela empresa estatal de ener-
gia Saudi Aramco, disse Al-
Falih, em comentários após 
uma reunião com o ministro 
sul-africano da Energia, Jeff 
Radebe, em Pretória. “Houve 
trocas de conversas entre as 
equipes da Saudi Aramco e 
elas foram apoiadas pelo Mi-
nistério de Energia da África 
do Sul”, disse Al-Falih.

A Arábia Saudita também 
estava interessada em usar as 
principais instalações de ar-
mazenamento de petróleo da 
África do Sul, disse Al-Falih, 
acrescentando que a Acwa 
Power, desenvolvedora de 
serviços públicos sauditas, es-
tava pensando em investir no 
renovado programa de energia 
renovável da África do Sul.
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Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As ações do Santander terminaram cotadas a R$ 48,40, 
com alta de 2,35%. Dois indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações da Telefônica Brasil terminaram cotadas a R$ 
47,04, com alta de 1,38%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações da Light terminaram cotadas em R$ 18,56 e 
com desvalorização de 0,75%. Dois indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações da Magazine Luiza terminaram cotadas a R$ 
174,69 com valorização de 0,12%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido. 

As ações da Embraer terminaram cotadas a R$ 19,78 
com desvalorização de 3,37%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações da Cyrela terminaram cotadas a R$ 16,83 com 
desvalorização de 1,29%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.
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IDEIASNET S.A.
CN.P.J./M.F. Nº 02.365.069/0001-44 - N.I.R.E. Nº 3.330.016.719-6

Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração  

realizada em 14 de dezembro de 2018
(1) Data, Horário e Local: Aos 14 dias do mês de dezembro de 2018, às
15 horas, por teleconferência, foi realizada Reunião do Conselho de Admi-
nistração da Ideiasnet S.A. (“Ideiasnet” ou “Companhia”). (2)  Mesa: O Sr.
Carlos Eduardo Reis da Matta assumiu a presidência da reunião e nomeou
a mim, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira para secretariá-lo. (3) Presença: 
A totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Carlos Edu-
ardo Reis da Matta, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira, Bernardo Werther
de Araujo, Martin Edward Patterson, Chad Randall Hollingsworth e Pedro
Henrique Faria de Morais, e os diretores Srs. Sami Amine Haddad e Renata 
Cristina Saettler Reis. (4) Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos
Presentes: i. Os Conselheiros debateram o Relatório de Riscos da Com-
panhia data-base 31 de outubro de 2018. ii. Os Conselheiros aprovaram o
orçamento anual da Companhia para o ano de 2019, conforme detalhamen-
to apresentado pela Diretoria durante a reunião. Declaro que a presente é
um extrato da ata da Reunião de Conselho de Administração da Ideiasnet
S.A. realizada em 14 de dezembro de 2018 às 15 horas, lavrada no Livro
de Atas de Reunião de Conselho de Administração da Companhia. Ronaldo 
Esteves Borgerth Teixeira - Secretário da Mesa. JUCERJA em 27/12/2018
sob o nº 3466516. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GRL II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 07.840.624/0001-66  / NIRE nº 33.2.1064558-7

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018. 
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de outubro de 2018, às 9:00 horas, na sede so-
cial da GRL II Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada
na Praça Mahatma Gandhi nº 02, sala 422 e 423 (parte), Centro, CEP 20031-100, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação
dispensada, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civ-
il”), face à presença de sócios representando a totalidade do capital social da
Sociedade, conforme assinaturas constantes da presente ata. 3. Mesa: Presi-
dente: Patricia de Lamare de Miranda Jordão Beloch; Secretária: Maria Thereza
de Lamare. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram
tomadas pela unanimidade dos sócios da Sociedade, sem quaisquer emendas
ou ressalvas: 1.1. Tomar conhecimento e ratificar, sem qualquer emenda ou res-
salva, a nomeação e contratação da LMPG Auditores Independentes, empresa
especializada com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ 1.284/O, com sede na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Rua México, nº 11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 29.184.207/0001-45 (“Empresa Especializada”), como responsáv-
el pela avaliação do patrimônio líquido da Sociedade, a valor líquido contábil,
com base no balanço patrimonial da Sociedade levantado em 30 de setembro de 
2018, bem como para a elaboração do laudo de avaliação da Sociedade (“Lau-
do de Avaliação”). A Empresa Especializada, previamente consultada, aceitou o
encargo e, representada por Luiz Fernando Lyra Magalhães, participou desta Re-
união de Sócios, a fim de prestar os esclarecimentos pertinentes aos sócios da
Sociedade. 1.2. Aprovar, depois de examinado e discutido, sem qualquer emenda 
ou ressalva, o Laudo de Avaliação da Sociedade, previamente elaborado, de for-
ma independente, pela Empresa Especializada, que avaliou o patrimônio líquido
da Sociedade, na data base de 30 de setembro de 2018, em, pelo menos, R$
17.893.537,64 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e
trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), na forma do Anexo I à presente
Ata. 1.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, sem qualquer emenda ou
ressalva, o Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade pela Empre-
sa Cinemas São Luiz S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi nº 2, salas 301 a 303, Centro,
CEP 20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.497.660/0001-89 (“Sociedade
Incorporadora” e “Protocolo e Justificação”), bem como seus anexos e documen-
tos pertinentes, firmado na presente data pelos administradores da Sociedade 
e da Sociedade Incorporadora e outros, o qual estabelece as justificativas, bem 
como os termos e condições para incorporação da Sociedade. O Protocolo e
Justificação constitui o Anexo II à presente ata. 1.4. Aprovar a incorporação da
Sociedade pela Sociedade Incorporadora nos termos dos artigos 1.116, 1.117
e 1.118 do Código Civil e de acordo com os termos e condições previstos no
Protocolo e Justificação, com a consequente extinção da Sociedade, passando
a Sociedade Incorporadora a sucedê-la, a título universal, em todos os bens, di-
reitos e obrigações. 1.5. Consignar que, com a implementação da incorporação
ora aprovada, as quotas representativas do capital social da Sociedade serão
canceladas e seus sócios receberão, em substituição, ações de emissão da So-
ciedade Incorporadora, nos termos previstos no Protocolo e Justificação.  1.6. Au-
torizar, por fim, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Sociedade
a praticar todos os atos necessários à incorporação da Sociedade pela Socie-
dade Incorporadora ora aprovada, bem como a adoção de todas as providências 
necessárias à efetivação e registro da referida incorporação perante os órgãos
públicos competentes e terceiros em geral. 5. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, depois
de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos sócios presentes. 6.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Patricia de Lamare de Miranda Jordão Beloch;
Secretária: Maria Thereza de Lamare. Sócios: Patricia de Lamare de Miranda
Jordão Beloch, Cristina de Lamare Ebert, Rodrigo de Lamare Polycarpo. Usufru-
tuária: Maria Thereza de Lamare. Confere com original lavrado em livro próprio.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018. Mesa: Patricia de Lamare de Miranda
Jordão Beloch - Presidente; Maria Thereza de Lamare - Secretária. Jucerja ref. 
sob o nº 3433289 em 22/11/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Banco Mercedes-Benz cresce  
49% em novos negócios em 2018

O Banco Mercedes-Benz 
divulgou os números de suas 
operações financeiras rea-
lizadas ao longo de 2018, 
apresentando resultados que 
superam o crescimento do 
mercado de veículos, com 
R$ 3,831 bilhões gerados em 
novos negócios de janeiro a 
dezembro. O total é 49% su-
perior a 2017, quando foram 
registrados R$ 2,575 bilhões.

 Somente no mês de de-
zembro foram feitos R$ 409 
milhões em novos negócios, 
o maior volume mensal des-
de 2014. A boa performance 
garantiu a consolidação da 
instituição como o maior fi-
nanciador de veículos Merce-
des-Benz do país em todos os 
seus segmentos de atuação.

“O trabalho intenso na bus-
ca de soluções digitais com 
foco nas necessidades dos 
clientes e concessionários re-

sultou em um acumulado na 
Carteira da instituição de R$ 
9,630 bilhões, o que represen-
ta um crescimento de 20% em 
comparação a 2017, que en-
cerrou em R$ 8,019 bilhões”, 
informou o banco.

Impulsionada pelo início 
da retomada do mercado de 
pesados, a alta de novos ne-
gócios no segmento de veí-
culos comerciais foi de 58%. 
O Banco Mercedes-Benz 
registrou um montante de 
R$ 2,585 bilhões em novos 
negócios ao longo do último 
ano, ante R$ 1,639 bilhão no 
acumulado de 2017. Já no 
segmento de automóveis o 
crescimento foi de 4%, pas-
sando de R$ 323 milhões em 
2017, para R$ 336 milhões 
no ano passado.

“Mesmo com um cenário 
político indefinido ao longo 
do ano, 2018 rendeu bons re-

sultados ao Banco Mercedes-
Benz. O segmento de veícu-
los comerciais começou sua 
retomada, impulsionado pelo 
crescimento da atividade in-
dustrial e pelos fortes resul-
tados do agronegócio, além 
da boa aceitação do Refrota 
no mercado no segmento de 
ônibus”, salienta Christian 
Schüler, presidente e CEO do 
Banco Mercedes-Benz.

O CDC foi a principal 
linha de crédito utilizada 
no período, totalizando R$ 
2,409 bilhões em novos ne-
gócios, alta de 136% sobre 
2017, quando a modalidade 
gerou R$ 1,021 bilhão. Em 
contrapartida, a modalidade 
BNDES Finame caiu 21% 
(de R$ 1,459 bilhão em 
2017, para R$ 1,155 bilhão).

“Com a redução de taxas 
de mercado e as mudanças 
no BNDES Finame, o CDC 

ressurgiu como a modalidade 
de crédito mais atrativa para o 
cliente no segmento de veícu-
los comerciais. Nossa equipe 
trabalhou continuamente para 
oferecer planos e condições 
competitivas, que atendessem 
às necessidades dos nossos 
clientes”, completa Schüler.

Para o executivo, o cenário 
econômico favorável do país e 
o esforço conjunto entre a fá-
brica, rede de concessionários 
e banco na oferta de produtos 
e serviços competitivos tra-
zem boas expectativas à ins-
tituição em 2019: “Temos um 
leque de produtos e serviços 
abrangentes, recursos digitais 
inovadores e proximidade 
com os clientes no sentido de 
atender suas necessidades es-
pecíficas, o que nos permite 
vislumbrar um crescimento 
no ano de, pelo menos, 15% 
em novos negócios”.

Excesso de capacidade 
leva Ryanair a reduzir 
previsão de lucro 

A bruxa está solta no setor 
aéreo. Desta vez, é a compa-
nhia irlandesa Ryanair que 
anunciou nesta sexta-feira 
que cortou sua previsão de 
lucro para o ano. Esta é a 
segunda vez em três meses 
que a empresa é portadora 
de notícias mornas. A Rya-
nair (RYA.I) culpa desta vez 
as tarifas de inverno mais 
baixas que o esperado. A 
companhia também disse 
que não pode descartar uma 
nova redução caso o Brexit 
cause interrupções.

Ações da companhia aé-
rea irlandesa caíram após a 
notícia e também pressio-
naram rivais como EasyJet 
(EZJ.L), uma vez que a Rya-
nair disse que o excesso de 
capacidade para voos de cur-
ta distância na Europa leva-
ram a cortes de tarifas.

A maior companhia aérea 
de baixo custo da Europa ago-
ra espera lucro após impostos 
para o ano fiscal encerrado 
em 31 de março —excluindo 
perdas em sua unidade Lau-
damotion— de entre 1 bilhão 
de euros (1,14 bilhão de dóla-
res) e 1,1 bilhão de euros, ante 
uma estimativa anterior de 1,1 
bilhão de euros a 1,2 bilhões 
de euros.

Segundo informou a 
Reuters, a empresa havia 
previsto inicialmente ga-

nhos de 1,25 bilhão a 1,35 
bilhão de euros antes de um 
alerta de lucro em outubro 
após uma série de greves ao 
redor da Europa durante o 
verão que abalaram o tráfe-
go e reservas.

O presidente da com-
panhia, Michael O’Leary, 
disse que a pressão sobre 
companhias de baixo custo 
provavelmente reformulará 
a indústria e que o crescen-
te número de passageiros 
da companhia irlandesa é 
um bom prenúncio para o 
médio prazo.

“Nós acreditamos que 
esse ambiente de tarifas 
mais baixas continuará a 
reestruturar mais concor-
rentes que estão tendo per-
das”, disse O’Leary em um 
comunicado. Ele indicou 
problemas enfrentados pela 
rival Norwegian Air Shut-
tle (NWC.OL) em seus co-
mentários.

A Norwegian Air anun-
ciou na quarta-feira que 
cortará uma série de rotas 
e fechará diversas bases no 
momento em que busca cor-
tar gastos. Em dezembro, 
a companhia anunciou que 
estava tendo dificuldades de 
lotar suas aeronaves, uma 
vez que o aumento de capa-
cidade superava em muito a 
demanda.
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Liquidificador: a arma  
para o ajuste fiscal

Privatizações, Reforma da Presidência, mudança na 
política do BNDES, reformas administrativas e maior ab-
ertura comercial são algumas bandeiras a serem levadas 
por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro ao Fórum Econômi-
co Mundial, que acontece nesta semana que se inicia na 
Suíça. As medidas fazem parte da busca pelo ajuste fiscal, 
porém ainda não foram divulgadas com detalhes. É pre-
ciso evitar as críticas antecipadas, não?

No modelo das expectativas racionais, os agentes usam 
todas as informações relevantes para avaliar a implicação 
no futuro. Assim, os efeitos das políticas antecipadas e não 
antecipadas são muito diferentes. Desde as eleições, Bol-
sonaro e Guedes têm falado sobre as principais medidas 
econômicas, porém mudaram de ideia várias vezes.

Inicialmente a ideia era criar um regime de capitaliza-
ção para a Previdência. Agora a discussão vai para o lado 
oposto. Os economistas convidados para compor o consel-
ho de Guedes votaram contra a proposta de capitalização, 
e a reforma se aproxima mais a de Temer: propor a idade 
mínima e apertar as regras para pensão e benefícios. De 
qualquer forma, Guedes ainda não descartou o regime de 
capitalização totalmente.

O disse me disse causa insegurança nos agentes, que 
estão à espera dos famosos primeiros cem dias. É preciso 
acrescentar ainda que o novo Congresso que assumirá está 
repleto de pessoas inexperientes, o que aumenta as dúvi-
das. O mercado financeiro vive, neste sentido, um “otim-
ismo cauteloso”, por parte dos estrangeiros e um otimismo 
exacerbado por parte dos brasileiros ainda mais por conta 
da estratégia de privatizações.

Atualmente existem 138 estatais e quase 20 delas são 
deficitárias. Para estas, os aportes do Tesouro somam cer-
ca de R$ 15 bilhões por ano. O que o ministro não detal-
hou ainda qual será a estratégia de venda. Durante a cam-
panha eleitoral, o ministro havia estimado que o governo 
arrecadaria R$ 1 trilhão com a venda de todas as estatais, 
mas o número é considerado impossível por especialistas. 
Por exemplo, quem quer comprar a como a do Trem Bala, 
se não existe trem-bala?

“Eu começaria vendendo as mais ineficientes que cus-
tam mais à economia brasileira e têm uma chance de dar 
um valor de venda maior do que o que rendem ao governo. 
Elas rendem mais vendidas à vista do que o governo pode 
tirar de lucro, que é muito baixo”, diz o economista José 
Alexandre Scheinkman, professor de economia na Uni-
versidade de Columbia e professor de economia emérito 
Theodore A. Wells ‘29, da Universidade de Princeton.

Assim como o número estimado por Guedes está equiv-
ocado, a estratégia ainda não está detalhada e se corre o 
risco de que também seja torpe, Scheinkman acrescenta 
que sempre existem setores que valem a pena subsidiar 
porque geram uma externalidade positiva grande. Mas há 
várias maneiras de subsidiar. Para isso, o governo pode 
subsidiar junto ao setor privado.

“É questão de dizer: olha, se você é uma companhia 
de saneamento e, dependendo da renda da população em 
que se está conectando a água ou o esgoto, você não pre-
cisa cobrar mais que este valor à população, pois eu entro 
com a diferença de preço. Isso se faz no mundo inteiro. O 
problema é saber se nós precisamos de uma infraestrutura 
como a do BB, da CEF ou da BR Distribuidora na mão do 
governo para cumprir os objetivos sociais”, critica. Toda 
questão tem a ver com o marco regulatório e as negocia-
ções com os possíveis compradores.

Quanto ao BNDES, desde a gestão Temer, a política 
adotada já começara a mudar. O banco já indicava que iria 
priorizar empresas pequenas e que o objetivo de seu braço 
de investimentos iria sair de grandes posições em ações 
de grandes companhias. Desde 2004, Petrobras, Embraer, 
Norte Energia, Vale e a construtora Odebrecht, envolvida 
em escândalos de corrupção na Operação Lava Jato, são 
os cinco maiores clientes.

As medidas econômicas do novo governo terão forte 
impacto na população e precisam ser mais bem detalhadas. 
Aparentemente, o que se vê é falar-se de tudo e de nada 
ao mesmo tempo, no estilo coloque todos os ingredientes 
no liquidificador, deixa a Damares dar suas fracassadas 
declarações, virar meme e desviar a atenção da economia. 
As expectativas viram irracionais, assim como a arma na 
mão de uma criança.

ROYALCOOP – COOPERATIVA DE MOTORISTAS
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE ALUGUEL 

PARA TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
CNPJ Nº 32.133.795/0001-00  -  NIRE nº 3340000339-0

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE  CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias e 
legais, convoca os 51 (cinquenta e um) associados da ROYALCOOP 
– COOPERATIVA DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
DE VEÍCULOS DE ALUGUEL PARA TURISMO NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO LTDA, na forma do dispoto no art. 45 da Lei nº 5764/1, 
a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária em 2 de fevereiro de 
2019, na Av. Paulo de Frontrin nº 01, sala 3, 2º pavimento, cidade 
Nova, nesta Cidade, com 1ª convocação às 11:00hs com presença 
de 2/3 de associados, com 2ª convovação as 12:00hs com presença 
de metade mais um de associados e em 3ª e última convocação as 
13:00hs com presença minima de 10 (dez) associados, em dia com 
suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: I – Reforma do Estatuto Social; II – Reforma do regimento interno; 
III – Adequação do FRVR; IV – Reformulação do livro DTV e Tranfer In; 
V – Estruturação de implantação do aplicativo Taxi Digital nos PA’s; 
VI – Uniforme de verão; VII – Manutenção de motorista auxiliar para 
os diretores; VIII – Admissão ou não de motoristas auxiliares; IX - 
Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2019. 

Max Luiz Schroder – Diretor Presidente.

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ: 03.279.285/0010-20 (UNIDADE BELFORD ROXO)

AUDITORIA AMBIENTAL. HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL S/A, torna público que entregou ao Instituto Estadual do Am-
biente – INEA, em 20/08/2018 Relatório de Auditoria Ambiental de Controle 
do ano de 2017 para realizar as atividades de manipulação, acondiciona-
mento, pré-condicionamento e armazenamento transitório de resíduos in-
dustriais perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe II); incineração de 
resíduos sólidos, semi-sólidos e líquidos, em forno rotativo; e descontami-
nação de peças, embalagens metálicas e solos, em forno estático e infor-
ma que este estará à disposição para consulta na Estrada Boa Esperança, 
650 – Centro no município de Belford Roxo, no período de 05/02/2019 a 
15/02/2019, no horário das 10h às 15h. Informa, ainda, que o referido rela-
tório também estará disponível para consulta na biblioteca do INEA, na Av. 
Venezuela, 110 – Saúde, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

SINDICATO CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 
E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 

CARGAS E DIRERENCIADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
SINDICATO CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRABA-
LHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E DIFE-
RENCIADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ 
sob o nº 33.644.493/0001-51, neste ato representado[a) por seu Presi-
dente, Sr(a). Jose Maria Gonçalves Cardoso, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, conforme art. 24, "b”, Estatuto Sindical, deixa público 
e CONVOCA todoss os membros integrantes da categoria dos traba-
lhadores nas empresas de transportes de caras em geral, cargas itineran-
te, de encomendas, de rnudanças de móveis, de transporte de veiculos 
automotores, de carga unitizada em conteineres ou cofres de carga, de 
cargas excepcionais e indivisiveis, de cargas pereciveis, de cargas aque-
cidas, de cargas animais, de cargas de madeiras, de cargas de produtos 
siderúrgicos e especiais, de cargas engarrafadas, de cargas perigosas, 
de produtos químicos, líquidos e gasosos, de cargas de produtos infla-
máveis e de gás liquefeito, de cargas próprias. Motoristas e condutores 
nas empresas de transportes voltadas pare a prestação de serviços de 
logistica, de armazenagem ou integração multimodal. Motoristas, condu-
tores e operadores de rnáquinas em via pública corn vínculo empregatício 
nas indústrias e os motoristas e condutores com vínculo empregatício 
no comércio atacadista, varejista, prestação de serviços e cooperativas. 
Motorlstas e condutores corn víncolo empregatíclo na indústrla de alimen-
tação. Motoristas e condutores corn vínculo empregaticio nas empresas 
de fabricação e distribuição de bebidas. Motoristas e condutores com vín-
culo empregatício em locadoras de veículos. Motoristas e condutores com 
vinculo empregaticio nas industrias da construção civil e do mobiliário e 
nas indústrias da construção pesada, de estradas, pavimentação, obras 
de terraplanagem, concreteiras. Motoristas e condutores com vínculo ern-
pregaticio nos empresas de transporte de valores. Motorista a condutores 
nas empresas de coleta, limpeza e indústrializacao do lixo. Motoristas 
em estabelecimentos de serviços de saúde. Motoristas nas empresas 
de comunicação e publIcidade, de jornalismo, de rádio e de tetevisão. 
Motoristas com vínculo empregaticio nas empresas de crédito, estabe-
leclmentos bancários, empresas de seguros privados e capitalização, 
previdência privada. Motoristas nas empresas de educação, cultura e es-
tabelecimentos de ensino. Motoristas e condutores com vínculo emprega-
tício nas empresas que operam no transporte de documentos bancárlos e 
malotes de instituições financeiras, na base territorial do Município do Rio 
de Janeiro, assoclados e não associados ao sindicato convocante, a 
comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, que se realizarirá no 
dia  29/01/2019 às 14:30 horas no Centro Social dos Rodoviários, situado 
na estrada do Otaviano, nº 404, Rocha Miranda, nesta Cidade, para tratar 
da seguinte ordem do dia.: a) leitura do edital; b) elaboração, discussão e 
aprovação das pautas de reivindicações a serem remetidas as empresas 
e/ou entidades de representação patronal, visando celebração de Acor-
dos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho no ano de 2019; c) discus-
são e aprovação das formas de custeio da entidade sindical por toda a 
categoria e formalidades para notificação aos empregadores acerca do 
desconto da contribuição assistencial e contribuição sindical 2019, prévia 
e expressamente autorizados em assembleia geral, conforme previsto no 
artigo 578 e 579, c/c artigo 8º, § 3º da CLT, e as principios contidos nos ar-
tigos 8º e 149 da Constituição Federal e artigo 8º da Convenção 95 da 0IT; 
d) autorização prévia e expressa para que o Sindicato Profissional possa 
firmar acordo administrativo, corn a assinatura da Convenções Coletivas 
de Trabalho e/ou Acordos Coletivos de Trabalho, bem como Termos Adi-
tivos aos referidos instrumentos normativos, com ou sem mediador, e, 
na sua inviabilidade, conceder poderes ao sindicato para ajuizamento de 
eventuals Dissidios Categorias, regulando as condições de trabalho e be-
neficios para toda a categoria, bem como as formas de custeio da entida-
de sindical, nos termos aprovados nos itens “b” e“c” deste edital. Não ha-
vendo número legal de presentes em primeira convocação, a assembleia 
se realizará, em segunda convocação, em 00:30 (trinta minutos) após a 
primeira convocação, no mesmo dia e local, já com qualquer número de 
presentes. A participação na assemblela caberá a todos trabalhadores 
(as), associados (as) ou não, ocasião em que poderão manifestar-se, ex-
pressamente, quanto a autorlzação ou não ao desconto da ContrIbuição 
Sindical a Assistencial. O não comparecimento implica em concordância 
com a deliberação colefiva, nos termos do previsto no art. 8º, § 3º da CLT. 
As deliberações tomadas nesta Assemblela prevalecerão para todos os 
fins de direita. Rio de Janeiro 19 janeiro de 2019. 

Jose Maria GongaIves Cardoso — Presidente 

Cooperativa de Crédito dos Profissionais da Saúde
da Zona da Mata Mineira e Sul do Espírito Santo

Sicoob Unisaúde Sudeste
CNPJ: 86.389.236/0001-87 – NIRE: 3140000781-4 – BCB ID: Z9979737
Sede: Rua Vinte e Dois de Maio, nº 57, Bairro Centro, CEP: 36500-060 – 

Ubá (MG) 
Telefone: (31) 3891-6456 – Site: www.unisicoob.com.br/unisaudeste

& Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Advogados do 
Estado do Rio de Janeiro

ADV Credi
CNPJ: 07.755.335/0001-69 – NIRE: 3340004679-0 – BCB ID: Z9815766

Sede: Avenida Marechal Câmara, nº 210, Loja ‘A’, Bairro Castelo, Centro, 
CEP: 20020-080, Rio de Janeiro (RJ) 

Telefone: (21) 2544-5522 – Site: www.advcredi.com.br
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária Conjunta
1. São convocados os delegados representantes dos associados da 
Cooperativa de Crédito dos Profissionais da Saúde da Zona da Mata Mineira 
e Sul do Espírito Santo – Sicoob Unisaúde Sudeste e os associados 
da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Advogados do Estado 
do Rio de Janeiro – ADV Credi para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária Conjunta (AGEC), que se realizará no dia 1º de fevereiro de 
2019, sexta-feira, na sede da Cooperativa de Crédito dos Profissionais da 
Saúde da Zona da Mata Mineira e Sul do Espírito Santo – Sicoob Unisaúde 
Sudeste, situado à Rua Vinte e Dois de Maio, nº 57, Bairro Centro, CEP: 
36500-060 – Ubá (MG), às 7h em primeira convocação, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados/delegados em condições de 
votar, ou em segunda convocação às 8h, com a presença mínima de 
metade mais um associados/delegados em condições de votar ou, ainda, 
em terceira e última convocação às 9h, com a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados/delegados em condições de votar, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA - I. Comissão Mista Paritária (COMIPA); 
II. Relatório da COMIPA; III. Incorporação/União das cooperativas e atos 
decorrentes (Art. 59 da Lei nº 5.764/71); IV. Reforma Estatutária: a) Art. 
1º: 1) Denominação Social; 2) Inciso III a) Art. 5º - alteração do Inciso VI; 
Art. 9°; Art. 22º; Art. 23º; b) Inclusão de Seção no Capítulo I – Formação do 
Capital Social; c) Art. 32º – Inciso I; Art. 49º – adequar a redação do inciso 
I; Art. 61º – inciso I; Inclusão de Inciso no Art. 67º;sistematizar e consolidar 
o Estatuto Social com as alterações mencionadas e as conotações internas 
estatutárias em quaisquer outros dispositivos não citados, tais que acerto 
ortográfico, remissões, convergências, divergências e renumerações de 
artigos em face das alterações efetivadas. Observações: I. o Relatório da 
COMIPA é elaborado na forma do Art. 57 da Lei nº 5.764/1971; II. consoante 
dispositivos estatutários de ambas as cooperativas, a assembleia será 
realizada em Ubá (MG) para facilitar o deslocamento e melhor acomodação 
dos associados/delegados das cooperativas; III. para efeito de verificação 
do quórum nas respectivas convocações conforme dispõe os respectivos 
estatutos de cada Cooperativa, o quadro social, nesta data, está composto: 
a) Sicoob Unisaúde Sudeste: por 5.257 associados, representados por 
54 delegados; b) ADV Credi: por 1.918 associados; I. conforme dispõe 
combinadamente o Art. 38 da Lei nº 5.764/71 com os Estatutos das 
Cooperativas do cabeçalho, respectivamente, artigos 37 e 28: a) e, em 
atenção aos princípios legais doutrinários da vinculação do ato convocatório 
e da inalterabilidade do edital de convocação, a assembleia ora convocada, 
se restringirá exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada; b) as 
deliberações tomadas pela maioria dos presentes nesta AGE, vinculam a 
todos, ainda que ausentes ou discordantes. I. para maiores informações, 
no horário comercial, contatar: a) Sicoob Unisaúde Sudeste: Mauri Alex de 
Barros Pimentel Tel.: (31) 3891-6456. b) ADVCredi: Andressa Rodrigues 
Tel.: (21) 2544-5522 Ubá (MG) / Rio de Janeiro (RJ), 16 de janeiro de 2019.

Júlio César Ferreira da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Sicoob Unisaúde Sudeste

Ronaldo Chaves Gaudio
Diretor Presidente

ADV Credi

PETROBRAS LIDERA RANKING DOS 50 MAIORES TOMADORES DO BNDES

Sem empréstimos de banco  
público com juros diferenciados

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) publicou em 
seu site nesta sexta-feira a lista 
dos seus 50 maiores tomado-
res de recursos. A Petrobras 
aparece em primeiro lugar no 
ranking, tendo tomado de re-
cursos desde 2004 a soma de 
R$ 62,4 bilhões. 

É a primeira vez que esses 
dados são disponibilizados ao 
público. “A responsabilidade 
do BNDES com o público 
é parte fundamental do seu 
caráter, já que o banco, para 
executar sua missão de apoio 
ao desenvolvimento do país, 
gere recursos públicos, tendo 
o Tesouro Nacional como seu 
acionista”, expressou o banco 
público em comunicado.

O presidente da Petro-
bras, Roberto Castello Bran-
co, disse que a empresa não 
pretende mais buscar em-
préstimos com “juros dife-
renciados” junto a bancos 
públicos, segundo divulgado 
pela assessoria de imprensa 
da estatal nesta sexta-feira.

Por que só a partir de 2004

O comunicado do executi-
vo ocorreu após o presidente 
Jair Bolsonaro divulgar em 
seu Twitter nesta sexta-feira 
uma lista do BNDES com 
os 50 maiores tomadores de 
recursos da instituição desde 

2004, liderada pela petrolei-
ra, com R$ 62,4 bilhões, en-
tre empréstimos e operações 
de renda variável. “Este ciclo 
em que a Petrobras se valia 
de empréstimos de bancos 
públicos, com juros diferen-
ciados, com o objetivo de 
financiar seus projetos, aca-
bou. Entendemos que gran-
des empresas que dispõem 
de fácil acesso aos mercados 
financeiros não precisam ser 
subsidiadas com recursos 
públicos que deveriam ser 
investidos em programas 
em prol da sociedade”, disse 
Castello Branco, de acordo 
com a assessoria.

Qualquer pessoa poderá 
acessar os dados entrando 
no site www.bndes.gov.br/
maioresclientes. A ferramen-
ta permite ao usuário ver 
cada operação efetuada com 
os 50 maiores tomadores de 
recursos dos últimos 15 anos 
(2004 a 2018), além de dis-
ponibilizar recortes trienais.
Anteriormente, para chegar 
a esse tipo de resultado, era 
necessário buscar por infor-
mações em diferentes pági-
nas e, às vezes por diferentes 
linhas de financiamento. O
banco não esclarece porque 
a caixa-preta ficou restrita a 
operações realizadas a partir 
de  2004, 52 anos após sua 
fundação em 20 de junho de 
1952.

Subvenção ao diesel ultrapassa R$ 5 bilhões
A Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis. (ANP) apro-
vou novo pagamento à Petro-
bras referente ao programa 
de subsídio ao diesel fóssil, 
somando aproximadamente 
R$ 5,09 bilhões em valores 
já avalizados pelo governo à 
companhia desde o início da 
subvenção. De acordo com 
despacho no Diário Oficial 
da União desta sexta-feira, a 
agência reguladora aprovou 
o valor de R$ 622,5 milhões 

à petroleira, referente ao pe-
ríodo de 30 de outubro a 28 
de novembro do programa.

Além de Petrobras, a ANP 
também autorizou pagamen-
tos nesta sexta-feira à Varo 
Energy Brasil Comércio 
Importação e Exportação, 
Refinaria de Petróleo Rio-
grandense, Flamma Óleos 
e Derivados, Oil Trading 
Importadora e Exportadora, 
Farol Importadora e Expor-
tadora e Blueway Trading 
Importação e Exportação.

Caminhoneiros

Lembrando que a subvenção 
teve início em junho do ano 
passado, como uma das res-
postas do governo às manifes-
tações de caminhoneiros contra 
os altos preços do combustível. 
Para atender aos pleitos dos ma-
nifestantes, o governo estabele-
ceu limites para os preços do 
produto e ainda tem ressarcido 
as empresas em até 30 centavos 
por litro, dependendo de condi-
ções do mercado.

A subvenção acabou em 
31 de dezembro e, a partir 
deste ano, a Petrobras pas-
sou a utilizar um mecanismo 
financeiro de proteção com-
plementar à sua política de 
preços que permite manter a 
cotação do combustível está-
vel nas refinarias por até sete 
dias em momentos de forte 
volatilidade do mercado. Os 
subsídios devidos à petrolei-
ra entre 29 de novembro e 
30 de dezembro ainda serão 
avaliados pela autarquia.

Roberto Castello Branco

A nova página da pla-
taforma de transparência 
também permitirá saber 
se os recursos empresta-
dos pelo BNDES para os 
maiores clientes foram por 
meio de empréstimos ou de 
investimento em renda va-
riável, por compra de ações 
negociáveis ou por outras 
formas do BNDES entrar 
na estrutura societária da 
empresa.

Contratos de exportação

Agora, qualquer pessoa 
terá um acesso direto a todos 
os contratos de exportação 
de bens e serviços brasilei-

ros de engenharia para pro-
jetos em outros países.Foi 
disponibilizado um link que 
permite acessar, na íntegra, 
os contratos assinados entre 
o BNDES, o país importador 
e a empresa brasileira expor-
tadora de bens e serviços de 
engenharia.

Lá, estão disponíveis 
os contratos referentes à 
exportação relativa a pro-
jetos nos nossos vizinhos 
Argentina, Paraguai, Peru e 
Venezuela, assim como em 
Honduras, Equador, Costa 
Rica, Guatemala, Méxi-
co, República Dominicana 
e Cuba, além de Angola, 
Gana e Moçambique.

OC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 12.079.106/0001-01

Concessão de Licença Prévia e de Instalação
OC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
torna público que recebeu de Secretaria Municipal do Ambiente e 
Defesa dos Animais de Queimados – SEMEDA, a LICENCA PRÉVIA E 
DE INSTALAÇÃO LPI SEMADA N°000060, aprovando a concepção, 
localização e construção de oito (8) casas unifamiliares, sendo 04 (quatro) 
no pavimento térreo e 04 (quatro) no 2° pavimento, totalizando 501,68m² 
de área edificada em uma área total de 580,00m². Trecho georreferenciado 
através das coordenadas métricas 646747 E; 7488895 N. Fuso: 23-K 
(DATUM: SIRGAS 2000). No seguinte endereço: Rua Rubens Coutinho 
Romano, Quadra 61 Lt:50 R, Loteamento Vila Camarim, município de 
Queimados-RJ. (Processo SEMAM N°4343/2018/24).
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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.

EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ/MF nº 33.497.660/0001-89 / NIRE nº 33.3.0026150-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE 
OUTUBRO DE 2018. Data, Hora e Local: No dia 31 de outubro de 2018, às 10:00 
horas, na sede da Empresa Cinemas São Luiz S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi nº 2, salas 301 a 
303, CEP 20031-100. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos ter-
mos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), face a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Me-
sa:Presidente: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Secretária: Beatriz Severiano Ribeiro 
de Saules. Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram toma-
das pela unanimidade dos acionistas da Companhia, sem quaisquer emendas ou 
ressalvas: Aprovar a extinção do valor nominal das ações de emissão da Compan-
hia que passam a ser todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Tomar 
conhecimento e ratificar, sem qualquer emenda ou ressalva, a nomeação e con-
tratação LMPG Auditores Independentes, empresa especializada com registro no 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/
RJ 1.284/O, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua México, nº 
11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.184.207/0001-45 
(“Empresa Especializada”), como responsável pela avaliação dos patrimônios 
líquidos, a valor líquido contábil, das sociedades GRL II Empreendimentos e Par-
ticipações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, na Praça Mahatma Gandhi, n° 2, salas 422 e 423 (parte), Centro, CEP 
20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.840.624/0001-66 (“GRL II”), LAIS RP 
Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 2, sala 724 (parte), Centro, CEP 20031-
100, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.883.782/0001-01 (“LAIS RP”), SERISA II 
Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 2, sala 404 (parte), Centro, CEP 20031-
100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.838.670/0001-20 (“SERISA II”), SR Reunido 
Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 2, salas 912, 913 e 914 (parte), Centro, 
CEP 20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.773.133/0001-40 (“SR Reuni-
do”) e YSR II Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade limitada com 
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 2.480, 
bloco 4, 2º andar, salas 216 e 217, Barra da Tijuca, CEP 22640-101, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.841.506/0001-72 (“YSR II” e, em conjunto com GRL II, LAIS 
RP, SERISA II e SR Reunido, “Sociedades Incorporadas”), com base em seus 
respectivos balanços patrimoniais levantados em 30 de setembro de 2018, bem 
como para a elaboração dos laudos de avaliação das Sociedades Incorporadas, 
para fins do disposto no artigo 227, §1º, da Lei das S.A. (“Laudos de Avaliação”). 
A Empresa Especializada, previamente consultada, aceitou o encargo e, repre-
sentada por Luiz Fernando Lyra Magalhães participou desta Assembleia Geral 
Extraordinária, a fim de prestar os esclarecimentos pertinentes aos acionistas da 
Companhia. Aprovar, depois de examinado e discutido, sem qualquer emenda ou 
ressalva, os Laudos de Avaliação das Sociedades Incorporadas, previamente 
elaborados, de forma independente, pela Empresa Especializada, que avaliou os 
patrimônios líquidos das Sociedades Incorporadas, na data-base de 30 de setem-
bro de 2018 (“Data Base”), em, pelo menos, (i) R$ 17.893.537,64 (dezessete mil-
hões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos) na GRL II; (ii) R$ 17.893.530,20 (dezessete milhões, oitocentos 
e noventa e três mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos) na LAIS RP; (iii) R$ 
17.893.529,66 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e 
vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) na SERISA II; (iv) R$ 17.893.533,41 
(dezessete milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e três reais 
e quarenta e um centavos) na SR Reunido; e (v) R$ 17.895.717,94 (dezessete 
milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezessete reais e noventa 
e quatro centavos) na YSR II, na forma dos Anexos I a V à presente ata Aprovar, 
depois de examinado e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, o Protocolo 
e Justificação de Incorporação das Sociedades Incorporadas pela Companhia 
(“Protocolo e Justificação”), bem como seus anexos e documentos pertinentes, 
firmado na presente data pelos administradores da Companhia e das Sociedades 
Incorporadas, o qual estabelece as justificativas, bem como os termos e condições 
para incorporação das Sociedades Incorporadas. O Protocolo e Justificação con-
stitui o Anexo VI à presente ata. Nos termos do artigo 227 da Lei das S.A. e de 
acordo com os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, aprovar 
a incorporação das Sociedades Incorporadas pela Companhia, com as conse-
quentes extinções das Sociedades Incorporadas, passando a Companhia a 
sucedê-las, a título universal, em todos os bens, direitos e obrigações. Registre-se 
que a referida incorporação das Sociedades Incorporadas pela Companhia foi 

igualmente aprovada, nos mesmos termos e condições, em Reuniões de Sócios 
de cada uma das Sociedades Incorporadas realizadas nesta data. Consignar que, 
para todos os fins e efeitos da incorporação das Sociedades Incorporadas, os 
valores dos investimentos detidos pelas Sociedades Incorporadas na Companhia, 
que correspondem a R$17.882.992,15 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta e 
dois mil, novecentos e noventa e dois reais e quinze centavos) para cada uma das 
Sociedades Incorporadas na Data Base, foram desconsiderados e não gerarão 
acréscimo patrimonial à Companhia, de modo que, em decorrência da incorpo-
ração das Sociedades Incorporadas, o capital social da Companhia será aumen-
tado no montante total de R$52.687,57 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta e sete centavos), com a emissão de 3.420 (três mil, 
quatrocentas e vinte) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 
o montante de R$2.200,55 (dois mil e duzentos reais e cinquenta e cinco centa-
vos) será destinado à reserva de capital da Companhia. Em decorrência da incor-
poração das Sociedades Incorporadas ora deliberada e do aumento de capital
descrito no item 4.6 acima, o capital social da Companhia passará de
R$5.800.020,00 (cinco milhões, oitocentos mil e vinte reais) para R$5.852.707,57
(cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sete reais e
cinquenta e sete centavos), representado por 5.803.440 (cinco milhões, oitocen-
tas e três mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. Dessa forma, os antigos sócios das Sociedades Incorporadas receberão, 
em substituição às quotas anteriormente detidas nas Sociedades Incorporadas,
um total de 5.803.440 (cinco milhões, oitocentas e três mil, quatrocentas e quaren-
ta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, 
nos termos previstos no Protocolo e Justificação, na proporção estabelecida no
Quadro Acionário constante do Anexo VII abaixo. Consignar que permanecerão
gravadas com usufruto (i) em favor de Maria Thereza de Lamare, 232.137 (duzen-
tas e trinta e duas mil, cento e trinta e sete) ações de titularidade de Cristina de
Lamare Ebert e 232.138 (duzentas e trinta e duas mil, cento e trinta e oito) ações
de titularidade de Rodrigo de Lamare Polycarpo; e (ii) em favor de Eduardo Sever-
iano Ribeiro Torres de Saules, 58.037 (cinquenta e oito mil e trinta e sete) ações
de titularidade de Vera Severiano Ribeiro de Saules, 58.034 (cinquenta e oito mil
e trinta e quatro) ações de titularidade de Beatriz Severiano Ribeiro de Saules,
58.034 (cinquenta e oito mil e trinta e quatro) ações de titularidade de Elizabeth
Severiano Ribeiro de Saules e 58.034 (cinquenta e oito mil e trinta e quatro) ações 
de titularidade de Maria Cristina Severiano Ribeiro de Saules Pena. Tendo em
vista a aprovação das deliberações referidas nos itens acima, aprovar a alteração 
do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com 
a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$5.852.707,57 
(cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sete reais e
cinquenta e sete centavos), representado por 5.803.440 (cinco milhões, oitocen-
tas e três mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.” Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, a fim de incluir
atividades de (i) exploração, exibição e programação de conteúdos esportivos,
musicais e outros, produzidos no Brasil e no exterior, bem como campeonatos
com venda de inscrições e realização de pocket shows; (ii) exibição de obras
audiovisuais cinematográficas, videofonográficas, inclusive programas de tele-
visão, de titularidade de terceiros, para todos os segmentos do mercado audiovis-
ual e em salas de cinema; e (iii) exibição de vídeos publicitários produzidos no
Brasil e no exterior, bem como de material publicitário, também em outros
suportes, formas ou técnicas de registro audiovisual existentes, ou que venham a 
ser desenvolvidos. Em virtude das deliberações ora aprovadas, incluindo a alter-
ação do objeto social descrita no item 4.10 acima, aprovar a ampla reforma e
consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a
redação constante do Anexo VIII abaixo. Autorizar, para todos os fins e efeitos
legais, nos termos do artigo 227, parágrafo terceiro, da Lei das S.A., a adminis-
tração da Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à
implementação e formalização das incorporações ora aprovadas, ficando esta
responsável por providenciar o arquivamento e publicação de atos societários,
providenciar eventuais baixas, registros, averbações, comunicações e demais
atos correlatos. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerra-
dos os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes, nos ter-
mos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. Assinaturas: Mesa: Luiz Severiano Ribei-
ro Neto (presidente) e Beatriz Severiano Ribeiro de Saules (secretária). Acionis-
tas: GRL II Empreendimentos e Participações Ltda., LAIS RP Participações Ltda., 
SERISA II Participações Ltda., SR Reunido Participações Ltda. e YSR II Em-
preendimentos e Participações Ltda. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018. Mesa: Luiz Severiano Ribeiro
Neto - Presidente; Beatriz Severiano Ribeiro de Saules - Secretária. Jucerja reg.
sob o nº 3438236 em 27/11/2018. Bernardo F.S.. Berwanger - Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI   Nº 002/2019

BZLOG RDUC 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – 
CNPJ: 19.570.437/0001-99, torna pública que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SMMAAA 
o Documento de Licença de Instalação de nº 002/2019, emitida em 14 
de janeiro de 2019. Trata-se de uma Renovação de Licença de Instalação 
nº 001/2016, para Instalação de acesso (viaduto) na faixa de domínio na 
Rodovia Washington Luiz (BR-040/RJ), localizado no KM113+000m pista 
sentido Rio de Janeiro, pavimentação e drenagem da Via Arterial PD04 para 
acesso aos demais lotes e bairro Pilar, 2° Distrito do Município de Duque de 
Caxias/RJ. Em uma área de 810m lineares de A.T.C.

UM MUSEU DE GRANDES NOVIDADES

Governo anuncia transparência  
que já existia no BNDES desde 2015

O BNDES divulgou nes-
ta sexta-feira a lista dos 50 
maiores tomadores de re-
cursos do banco. Em pri-
meiro lugar, somando finan-
ciamentos e participações 
acionárias, está a Petrobras 
(R$ 37,6 bilhões e R$ 24,7 
bilhões, respectivamente). 
Três subsidiárias da estatal 
também estão na listagem. 
Levando-se em conta so-
mente financiamentos, apa-
recem na frente, com R$ 
49,3 bilhões, a Embraer, que 
está sendo vendida para a 
norte-americana Boeing.

Apesar de o BNDES admi-
tir que os dados já podiam ser 
consultados no site (https://
www.bndes.gov.br/wps/por-
tal/site/home/transparencia), 
e que a mudança foi apenas 
no formato de apresentação, o 
presidente Jair Bolsonaro fez 
disparos em sua conta pes-
soal no Twitter como se es-
tivesse abrindo a caixa-preta 
do banco.

Bolsonaro divulgou link 
da instituição que identifica 
os 11 países que usaram re-
cursos do banco e as razões 
para esse empréstimo. “Ain-
da vamos bem mais a fundo! 
BNDES divulga interessante 
link identificando os países 
que usaram os recursos fi-
nanceiros do Brasil e os mo-
tivos dos empréstimos. Tire 
suas conclusões”, escreveu 
na rede social.

Ao contrário do que o pre-
sidente tenta fazer entender, 
as informações sobre os fi-
nanciamentos à exportação 
de serviços, bem como todas 
as operações do BNDES, já 
estavam disponíveis, com 
facilidade de acesso, inclusi-
ve aos contratos.

Lei da Transparência

Os dados já são acessíveis 
desde a promulgação da Lei 
de Acesso à Informação (Lei 

12.527), sancionada em 18 
de novembro de 2011 pela 
presidente Dilma Roussef 
(PT). Desde 2015, ainda na 
gestão de Luciano Coutinho, 
o banco passou a divulgar 
todos os empréstimos conce-
didos com o valor das ope-
rações, taxas de juros, garan-
tias e a íntegra dos contratos 
assinados.

No ano passado, durante 
a gestão de Paulo Rabello de 
Castro, no Governo Temer, 
mais informações foram pu-
blicadas no portal do banco 
na internet.

Para o vice-presidente da 
Associação dos Funcionários 
do BNDES, Arthur Koblitz, 
as afirmações de Bolsonaro 
tratam-se de um “discurso 
de campanha” descolado da 
realidade. “O objetivo pare-
ce ser o de descredibilizar o 
setor público bancário ainda 
muito expressivo no Brasil, 
o que contraria interesses do 
setor financeiro privado e a 
ideologia liberal dominan-
te”, disse em entrevista ao 
portal Vermelho.

O atual presidente do BN-
DES, Joaquim Levy, não pa-
rece muito confortável fren-
te ao discurso de Bolsonaro. 
No discurso de posse, Levy 
destacou, sobre a demanda 
da sociedade por transparên-
cia, que ela “já é uma vir-
tude bastante enraizada na 
instituição e se desenvolverá 
ainda mais”. Segundo ele, 
o Banco vai trabalhar com 
foco cada vez maior nessa 
agenda, facilitando a apre-
sentação dos dados disponí-
veis à população.

Em entrevista recente, o 
ex-presidente do BNDES 
Paulo Rabello de Castro 
disse que é preciso “ir até 
o fim” na apuração da acu-
sação de que haveria uma 
“caixa-preta” na instituição 
e que, se isso não for com-
provado, é necessário um 

pedido de “desculpas”.
“Nós todos queremos saber 

onde é que está o podre”, afir-
mou Rabello ao UOL. “Nós 
não vamos aceitar nada, a não 
ser um pedido de desculpas na 
ausência de caixa-preta. Por 
quê? Porque esse é um assun-
to muito grave. Lida com a 
competência das pessoas que 
estavam administrando, mes-
mo que não tenha sido nada 
alegado quanto ao meu perí-
odo. Mas é alegado quanto à 
nossa capacidade de verifica-
ção, o que é suficientemente 
grave.”

Facilidade de acesso

Foi o que fez o banco 
nesta sexta-feira. Nota dis-
tribuída à imprensa admite 
a “variedade de informação 
que o banco tem disponibili-
zado nos últimos três anos”, 
mas afirma haver “uma per-
cepção de que os dados fre-
quentemente estão disponí-
veis de uma maneira difícil 
para a maioria das pessoas. 
O objetivo é, assim, tornar a 
navegação mais amigável e 
acessível, facilitando o exer-
cício da cidadania por cada 
brasileiro”.

A ferramenta permite ao 
usuário ver cada operação 
efetuada com os 50 maio-
res tomadores de recursos 
dos últimos 15 anos (2004 
a 2018), além de possibili-
tar acesso a recortes trienais. 
Anteriormente, para chegar 
a esse tipo de resultado, era 
necessário buscar por infor-
mações em diferentes pági-
nas e, às vezes por diferentes 
linhas de financiamento, in-
forma o BNDES.

A nova página da plata-
forma de transparência tam-
bém permitirá saber se os 
recursos emprestados pelo 
BNDES para os maiores 
clientes foram por meio de 
empréstimos ou de inves-

Exemplo de detalhes de financiamento: ‘novidade’ já estava no site

timento em renda variável, 
por compra de ações nego-
ciáveis ou por outras formas 
do BNDES entrar na estrutu-
ra societária da empresa.

Apesar da melhoria, quem 
consulta as informações ainda 
enfrenta algumas dificulda-
des. Por exemplo, saber a que 
instituições estão ligados os 
fundos de investimento que 
recebem aportes do banco. 
Em 2017, os investimentos 

em renda variável se concen-
traram em cotas de fundos, 
que receberam R$ 221 mi-
lhões; çaões ficaram apenas 
com R$ 68 milhões.

Entre os dez maiores to-
madores de recursos do 
BNDES desde 2004, dois 
são estatais (Petrobras e sua 
subsidiária TAG), quatro são 
empresas nacionais (Em-
braer – esta em vias de ser 
desnacionalizada – Norte 

Energia, Vale e Construtora 
Odebrecht) e três são multi-
nacionais (TIM, Telefônica 
e Fiat). O Governo de São 
Paulo completa a lista dos 
dez primeiros.

Os 50 maiores tomadores 
de recursos somam R$ 482,8 
bilhões em financiamentos e 
participações acionárias. Os 
dez primeiros na lista ficam 
com praticamente 50% do 
total: R$ 238 bilhões.




