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Jeff Bezos Bill Gates Warren Buffett Bernard Arnault Mark Zuckerberg

Os 26 mais ricos têm riqueza 
igual a 3,8 bilhões de pessoas
Bilionários e suas 
empresas pagam 
menor nível de 
impostos em décadas

Apenas 26 pessoas possuem um 
patrimônio equivalente ao que têm 
as 3,8 bilhões de pessoas mais po-
bres na Terra. São hiperbilionários 
com nome e sobrenome: a lista é 
encabeçada por Jeff Bezos, Bill 
Gates, Warren Buffett, Bernard Ar-
nault e Mark Zuckerberg.

Uma taxa extra de apenas 0,5% 
sobre a riqueza dos bilionários que 
fazem parte do 1% mais rico do 
planeta arrecadaria US$ 418 bi-
lhões, o suficiente para educar 262 

milhões de crianças que estão fora 
da escola hoje no mundo e também 
providenciar serviços de saúde que 
poderiam salvar a vida de mais de 3 
milhões de pessoas.

Os dados são do relatório global 
da Oxfam “Bem Público ou Ri-
queza Privada?”, divulgado nesta 
segunda-feira, às vésperas do iní-
cio do Fórum Econômico Mundial, 
que acontece de 22 a 25 de janeiro 
em Davos, na Suíça.

O relatório aponta que a fortuna 
dos bilionários do mundo aumentou 
12% em 2018, ou US$ 2,5 bilhões 
por dia, enquanto que a metade mais 
pobre do planeta viu sua riqueza 
reduzida em 11%. O número de bi-
lionários dobrou desde a crise finan-
ceira de 2007–2008, e hoje eles e 
suas empresas estão pagando o me-
nor nível em impostos em décadas.

Ao não taxarem apropriadamen-

te os muito ricos e as grandes cor-
porações, e por terem dificuldades 
orçamentárias para investir adequa-
damente em serviços públicos como 
saúde e educação, os governos estão 
contribuindo para aumentar as desi-
gualdades, prejudicando milhões de 
pessoas que vivem na pobreza, prin-
cipalmente as mulheres, assinala a 
ONG britânica Oxfam.

“Os governos precisam entender 
que investir em serviços públicos é 
fundamental para enfrentar as desi-
gualdades e vencer a pobreza”, afir-
ma Katia Maia, diretora-executiva da 
Oxfam Brasil. “E para isso é neces-
sário que os mais ricos e as grandes 
corporações contribuam de maneira 
mais justa. Nosso relatório mostra que 
se eles pagarem uma fração ínfima a 
mais de impostos, é possível dar mais 
e melhores serviços públicos essen-
ciais às populações mais vulneráveis”.

Ganância e inércia dos governos
“É inaceitável que em pleno sé-

culo XXI seguimos aceitando como 
‘normal’ a existência de cidadãos e 
cidadãs de primeira e segunda cate-
goria por todo o mundo. A ganância 
de poucos e a falta de ação de go-
vernos estão promovendo uma so-
ciedade cada vez mais excludente e 
injusta”, acusa Katia Maia, direto-
ra-executiva da Oxfam Brasil.

Em países como o Brasil e o 
Reino Unido, os 10% mais pobres 
estão hoje pagando uma proporção 
maior de impostos do que os 10% 
mais ricos. O Brasil tinha 42 bilio-
nários em 2018, com riqueza total 
de US$ 176,4 bilhões.

O mais rico é Jorge Paulo Le-
mann, com uma fortuna estimada 
em US$ 27,4 bilhões. Em segun-

do lugar está o banqueiro Joseph 
Safra, com US$ 23,5 bilhões. Em 
terceiro, Marcel Telles, com US$ 
14 bilhões. Os cálculos da Oxfam 
são baseados nos dados de rique-
za global do Credit Suisse, de no-
vembro de 2018. A riqueza dos 
bilionários foi calculada a partir 
da lista de bilionários da revista 
Forbes, publicada em março de 
do ano passado.

“É necessário que os mais ricos e 
as grandes corporações contribuam 
de maneira mais justa. Nosso rela-
tório mostra que se eles pagarem 
uma fração ínfima a mais de impos-
tos, é possível dar mais e melhores 
serviços públicos essenciais às po-
pulações mais vulneráveis”, afirma 
Katia Maia.

FMI rebaixa 
novamente 
previsão do 
crescimento global

O World Economic Outlook (Pers-
pectiva Econômica Mundial), pes-
quisa realizada e publicada pelo Fun-
do Monetário Internacional (FMI), 
aponta que a expansão global enfra-
queceu. Projeta-se um crescimento 
mundial de 3,5% em 2019 e 3,6% 
em 2020, ou 0,2 pontos e 0,1 ponto 
percentual abaixo das projeções do 
último mês de outubro (3,7%).

A previsão de crescimento global 
para 2019 e 2020 já havia sido revi-
sada para baixo na última pesquisa.

De acordo com o FMI, houve 
ligeira baixa nas previsões para as 
economias avançadas. Especifica-
mente, prevê-se que o crescimen-
to dessas economias diminua de 
2,3% em 2018 para 2,0% em 2019 
e 1,7% em 2020. Dentro da área do 
euro, as revisões mais significativas 
se referem à Alemanha, onde as di-
ficuldades da produção no setor au-
tomotivo e a demanda externa mais 
fraca pesarão em 2019, e à Itália.

Nos EUA, a expansão continua, 
mas a previsão ainda é de desace-
leração. A atividade das economias 
emergentes e em desenvolvimento 
também deve sofrer pequeno recuo 
em 2019, para 4,5%, recuperando-
se para 4,9% em 2020. 

Procurador-geral do Rio diz que 
Alerj não é transparente

O procurador-geral de Justiça 
do Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ), Eduardo Gus-
sem, criticou nesta segunda-
feira a falta de transparência da 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj). Para o pro-
curador, isso dificulta o anda-
mento dos 22 procedimentos in-
vestigatórios abertos para anali-
sar movimentações financeiras 
atípicas de servidores lotados 
em gabinetes de 27 deputados 
estaduais. Um dos parlamentares 
é Flávio Bolsonaro (PSL), que é 
filho do presidente Jair Bolsona-
ro e foi eleito para assumir uma 
cadeira no Senado no próximo 
mês. Conforme a documentação, 
um ex-assessor parlamentar dele, 
Fabrício Queiroz, realizou mo-
vimentações atípicas envolven-
do R$ 1,2 milhão.

As transações suspeitas foram 
identificadas em um Relatório 
de Inteligência Financeira (RIF) 
produzido pelo Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(Coaf). “É importante destacar 
a total falta de transparência da 
Alerj”, afirmou o procurador.

Segundo Gussem, para ob-
tenção de dados e informações, 
o MPRJ recorreu ao Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), administra-
do pelo Ministério do Trabalho. 
“Muitas vezes nós precisamos 
nos valer do Caged. A Alerj, na 
sua página de transparência, não 
tem os servidores vinculados a 
cada gabinete. Isso aumenta ain-
da mais o nosso trabalho”, disse.

Em entrevista ao programa 
Domingo Espetacular, da TV 
Record, na noite de domingo, o 
senador eleito Flávio Bolsonaro, 
ao falar sobre as movimentações 
financeiras atípicas identificadas 
em suas contas pelo Coaf, disse 
que o dinheiro dos depósitos fra-
cionados feitos em 2017 é pro-
veniente da venda de um aparta-
mento na Zona Sul do Rio.

Segundo ele, pagamento de R$ 
1 milhão de um título bancário da 
Caixa Econômica Federal, tam-
bém relatado pelo Coaf, se refere 
à compra deste mesmo imóvel. 
Ele diz que fez um financiamento 
no banco público ao comprar o 
apartamento.
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Reforma tributária? Você já pensou em 
atuar na área da 
Consultoria?

Ninguém mais para aos 50. Homens e 
mulheres aposentam/reformam saudáveis, 
novos – viverão mais que seus pais – em es-
tágio avançado de necessidades, preparados, 
influentes, conhecidos pelas redes, conscien-
tizados, e procuram, ativamente, o protago-
nismo da própria vida e do trabalho.

Reúnem experiência, conhecimento e gos-
to para ingressar no mercado da Consultoria 
– de alta competitividade, autodesenvolvi-
mento permanente e forte demanda por pro-
fissionais experientes – contudo, necessitam 
reorganizar as múltiplas competências, traba-
lhar a apresentação, a comunicação, o marke-
ting, o passo a passo da venda da consultoria, 
da fase de diagnóstico até a entrega do traba-
lho ou do acompanhamento.

A Consultoria, independente da área de 
formação, é o caminho cada vez mais atrativo 
no cenário de transformações aceleradas pelo 
qual passa o mundo do trabalho. É uma ativi-
dade que vai ser ainda mais procurada pelas 
organizações e pessoas e, ao mesmo tempo, 
é imune à disrupção, a mudanças aceleradas, 
bruscas e frequentes neste século automatiza-
do; no passado a datilografia, os envelopes, 
os mimeógrafos, os mensageiros, ainda por 
um tempo conviveram com o telex e o fax.

Hoje e-mails substituíram os correios, as 
gráficas mirraram, os envelopes, também. 
Nos encontros, as conexões, são mais virtu-
ais e menos presenciais. Executivos e advo-
gados não conseguem mais usar diariamente 
as gravatas. Magistrados, sim, com as togas. 
Por quanto tempo? E os livros? Mudanças 
frequentes, velozes e destruidoras com o ad-
vento das tecnologias da informação e comu-
nicação.

Temos mais Wikipédia e menos dicioná-
rios, +Netflix e -cinemas, +OLX e -classifi-
cados, +Uber e -táxis, +YouTube e -TV, +Fa-
cebook e -sites, +cursos/faculdades online e 
-presenciais, +WhatsApp e -fones, e-mail, 
+nuvem e -pendrive, +redes sociais e -meios 
de comunicação impressos, +transporte co-
letivo, bicicletas, patinetes e -carros, +home 
office, coworking e -escritórios, salas…

Quanto tempo durará uma inovação? Para 
qual mundo os jovens estão sendo prepara-
dos pelas escolas públicas, privadas e técni-
cas? E pelas faculdades? Para o mundo au-
tomatizado, do desemprego e do aumento da 
violência? Máquinas substituem homens e 
mulheres, jovens e adultos. Há saída na Con-
sultoria?

Uma é a formação de parcerias (Perfil das 
Empresas de Consultoria 2018 em www.labo-
ratoriodaconsultoria.com.br/site/) para agluti-
nar saberes, comportamentos, competências, 
experiências, instigar o pensamento, a criativi-
dade, a inovação. Acolhe jovens e os maduros, 
estes dos 40 aos 80, que conciliam acessos a 
horários e dias de semana para trabalhar, uns 
ainda no 2ª a 6ª horário comercial e outros 
enviando WhatsApp aos domingos às 21h… 
Perseguem a convivência harmoniosa.

Enfim, os que ainda permanecem ou os 
que ora ingressam nas organizações públicas 
e privadas devem se preparar ininterrupta-
mente, a fim de não ficarem à mercê de aba-
los organizacionais e tecnológicos, da queda 
brusca, constante e inexorável do emprego.

Há pouco eram desligados quando recém-
chegados à jovialidade dos 40/50 anos, ago-
ra mesmo se mais jovens, quando a tarefa se 
torna repetitiva, organizações em processo de 
fusão, de fim do ciclo produtivo, de redução 
de seus quadros, ou por opção porque não 
veem aproveitadas as suas potencialidades ou 
daquelas que por não primarem por boas prá-
ticas, não são felizes. Não fazer é temerário.

q   Luiz Affonso Romano
Consultor organizacional, professor e 

coordenador da pesquisa Perfil das Empresas de 
Consultoria no Brasil  

(edições 2014/15/16, 17 e 18).

Causas e consequências da expansão do EaD

Sistema de pontos enterra aposentadoria por contribuição

Como o assunto do momento entre os di-
versos itens na pauta de urgência do novo 
governo é a necessidade de se efetuar uma 
reforma tributária, vou me atrever a algumas 
observações que me parecem pertinentes no 
caso.

Alguns grupos seguem batendo na tecla 
que uma reforma tributária passa necessa-
riamente pela volta à tributação dos dividen-
dos distribuídos. Este argumento falacioso e 
ideológico é uma grande torcida da esquerda 
festiva para a tributação dos mais ricos.

No Brasil, ser rico não é demonstração 
de competência, mas de atração do ciúme 
daqueles que são no mínimo incompetentes 
quando não simples idiotas ideológicos. Não 
que o Brasil não possa sim aumentar um pou-
co a tributação dos mais ricos. Isto é mais do 
que possível, mas não se utilizando de um ar-
gumento tão ideológico quanto idiota.

O Brasil deixou de tributar dividendos 
quando descobriu que lucros não distribuí-
dos não geravam arrecadação, pois, se só se 
tributava a distribuição, era só não distribuir 
que não haveria imposto algum a recolher. 
Os sábios de plantão na época fizeram então 
o seguinte: aumentou-se em quase 10 pontos 
percentuais o imposto sobre o lucro das em-

presas, além de criar o PIS e Cofins sobre o 
faturamento.

Com esta alquimia, passou-se a tributar 
100% dos lucros das empresas fosse ele dis-
tribuído ou não, além de se passar a recolher 
(para a União somente) os impostos sobre o 
faturamento. Para evitar que a nova tribu-
tação estancasse investimentos e levasse à 
tributação das pessoas jurídicas a níveis es-
corchantes, resolveu-se eliminar a tributação 
dos dividendos.

Agora só se fala da necessidade de tributar 
os mais ricos e que para tal seria inadiável a 
volta da tributação dos dividendos. Ora, mas 
se o grande País do Norte acaba de reduzir a 
tributação das pessoas jurídicas, de 35% para 
21%, para que possamos voltar a tributar os 
dividendos teremos de reduzir a tributação so-
bre os lucros, sob pena de assistirmos à maior 
evasão de investimentos já vista neste país.

Para não dizer que critico mas não apre-
sento soluções, sugiro analisarmos a introdu-
ção de um imposto mínimo alternativo onde 
por faixas de renda se chegue a qual seria a 
alíquota mais justa para tal faixa de renda. 
Far-se-ia então uma comparação do impos-
to total pago por aquele contribuinte naquela 
faixa de renda, e, se ele estivesse abaixo do 

imposto mínimo alternativo, recolheria a di-
ferença.

O problema no Brasil para isso é que os 
sábios iriam querer definir alíquotas muito 
altas para qualquer coisa acima de R$ 60 mil 
anuais, o que acabaria por criar-se alíquotas 
fora da razoabilidade e com enorme poten-
cial de assustar futuros investimentos.

Ou seja, precisamos ultrapassar estas bar-
reiras ideológicas e passar a analisar o tema 
tributação com competência e isenção de es-
píritos. A partir daí teremos vasto campo para 
tornar nosso sistema tributário mais simples 
e justo para todos.

Termino lembrando que de nada adianta 
uma reforma tributária sem que se simplifi-
que o sistema tributário e se controle o poder 
da burocracia em criar obrigações acessórias. 
Enquanto este poder não for controlado, será 
perda de tempo, pois a cada simplificação ou 
redução serão criadas obrigações acessórias 
caríssimas e complexíssimas pelo quinto po-
der, ou seja, a elite burocrática.

q   Rubens Branco
Sócio da Branco Consultores  
Tributários, é autor do livro  

No País dos Impostos – Fuja da malha fina.

Para ampliar a oferta de cursos no ensino 
superior no país, o MEC publicou, em junho 
de 2017, a portaria que regulamenta o De-
creto 9.057, de 25 de maio de 2017. A medi-
da permitiu a farra da abertura de polos e a 
expansão sem medidas dos cursos EaD. Tal 
regulação resultou em forte expansão dos 
cursos a distância, mas não elevou a renta-
bilidade das Instituições de Ensino Superior: 
apenas compensou a redução de ingressantes 
no presencial.

Apesar de terem custos menores, os valo-
res das mensalidades dos EaDs são bem in-
feriores, o que impede que as contas fechem. 
Apenas um terço das vagas ofertadas pelas 
IESs é preenchida e, como rege a lei da oferta 
e procura, a tendência ainda é de forte recuo 
dos preços para, pelo menos, formar uma ou 
duas turmas de alunos novos.

No final de dezembro, o MEC publicou 
a Portaria 1.428, que dispõe sobre a ofer-
ta das IESs, de disciplinas na modalidade a 
distância em cursos de graduação presencial, 
ampliando seu limite de 20% para 40%. A 
resolução fará com que grupos educacionais 

alterem seus projetos pedagógicos sem qual-
quer estudo mais aprofundando e passem a 
ofertar cursos presenciais. Além da sexta-
feira feliz, sem aula, haverá agora também 
a segunda-feira feliz, sem que haja qualquer 
plano estratégico acadêmico que fundamente 
a redução da carga horária.

Outro grande absurdo acadêmico que 
acontece a partir desta medida é a im-
plantação de uma grande quantidade de 
disciplinas genéricas, equivalente a 40% 
da carga horária dos cursos, a fim de que 
o custo da produção do EaD seja um só, 
como se um remédio curasse de uma tosse 
a uma infecção generalizada. Tudo isso já 
pode acontecer a partir de 1º de fevereiro 
deste ano. Todas as IESs que atendem aos 
requisitos dispostos e têm os cursos todos 
adequados podem iniciar suas aulas com 
40% EaD.

Mas ficam vários questionamentos. Os 
projetos pedagógicos foram devidamente 
revistos? Os professores, capacitados? Os 
alunos, informados sobre a nova estrutura 
de disciplinas? Difícil acreditar que esta ade-

quação tenha ocorrido de maneira planejada, 
construída coletivamente, com a participação 
dos docentes (ainda de férias) e que agregará 
valor ao programa de graduação ofertado e 
cursado por 8 milhões de brasileiros.

O maior problema é que a pressão por 
resultados financeiros e as dificuldades de 
manutenção da maior parte das IESs fazem 
com que sejam implantadas estratégias cria-
tivas que desqualificam a oferta dos cursos. 
Mesmo que este movimento signifique queda 
de custos, pela desorganização do mercado 
e pela grande oferta de vagas, os valores de 
mensalidades são também reduzidos nas ne-
gociações.

Cria-se a ilusão de que, com custos meno-
res, a situação operacional está equacionada. 
Isto se torna um suspiro, um alento tempo-
rário que permite as IESs uma sobrevida até 
que uma nova oportunidade regulatória seja 
apresentada.

q   Francisco Borges
Consultor da Fundação FAT em Políticas 

Públicas voltadas à Educação.

O novo texto da reforma da Previdência 
está sendo lapidado pela nova equipe eco-
nômica do presidente Jair Bolsonaro. Nos 
bastidores, estão vazando uma série de alter-
nativas que estão sendo ventiladas e, assim, 
diariamente surgem rumores sobre as altera-
ções previdenciárias de 2019.

O novo “assunto do momento” é a re-
gra de transição 110/106. Neste modelo os 
homens devem atingir 110 pontos, e mu-
lheres, 106 na somatória de sua idade e de 
seu tempo de contribuição. Por exemplo, 
um homem com 65 anos de idade teria 
que comprovar 45 anos de contribuição ao 
INSS.

Essa é uma alternativa do governo Bolso-
naro para não colocar fim na aposentadoria 
por tempo de contribuição, visto que a sua 
proposta de idade mínima causou forte im-
pacto na opinião dos deputados, senadores e 
também da sociedade.

Entretanto, na prática, essa regra não 
trará qualquer benefício ao trabalhador, 
mesmo se criado o bônus de dez anos. 
Um bônus de dez anos, que ainda não 
se sabe se existirá e como será aplicado, 
no melhor dos mundos rebaixaria a regra 
para 100/96.

Atualmente, está em vigor a fórmula 
96/86, na qual se aposentam com o bene-

fício, ou seja, sem a incidência do fator 
previdenciário, os homens que atingem 96 
pontos e mulheres que atingem 86 pontos 
na soma da idade e do tempo de contribui-
ção.

Se hoje é extremamente difícil o segurado 
chegar aos pontos exigidos, imaginem com 
a nova proposta da equipe de Bolsonaro que 
pretende subir 14 pontos para homens (mais 
sete anos de trabalho em tese) e 20 pontos 
para mulheres (mais dez anos de trabalho em 
tese).

Importante ressaltar também que, pelas 
regras atuais da aposentadoria por tempo de 
contribuição, os homens podem se aposentar 
com 35 anos de contribuição ao INSS, e as 
mulheres, com 30 anos. Já com a nova pro-
posta para a reforma da Previdência, um ho-
mem com 35 anos de contribuição e 56 de 
idade (média das aposentadorias de hoje) 
precisaria de mais 19 pontos para se aposen-
tar nesta nova regra de 110 pontos, ou seja, 
mais 9,5 anos de trabalho, por exemplo. E se 
o governo lhe garantir mais um bônus de dez 
pontos, irá aumentar em 4,5 anos o tempo de 
hoje.

Na verdade, a equipe econômica está 
criando o fim da aposentadoria por tempo de 
contribuição, pois dificilmente será atingida 
a pontuação 110/106, sem atingir a idade mí-

nima de 60 anos para as mulheres e 65 anos 
para os homens.

Isso porque, um homem com 62 anos, 
caso não haja um bônus, precisaria ter pelo 
menos 48 de contribuição, ou seja, estar 
contribuindo sem qualquer interrupção 
desde os seus 14 anos para atingir os 110 
pontos da aposentadoria por tempo de con-
tribuição.

O sistema de pontuação seria opcional. 
Assim, quem entrasse na regra de transição 
poderia escolher se aposentar pelos pon-
tos ou pela idade mínima. Vale lembrar que 
a idade mínima ainda não foi fechada pela 
equipe econômica.

Portanto, o trabalhador e segurado do 
INSS terá regras mais rígidas para conseguir 
dar entrada em sua aposentadoria, seja ela 
por idade ou por tempo de contribuição. Ne-
nhuma destas novas regras estão sendo de-
batidas com a sociedade e nem levando em 
consideração as diversas diferenças regio-
nais e de perfil dos trabalhadores brasileiros. 
Serão impostas novas regras com um olhar 
econômico e político, sem nenhuma justiça 
social.

q   João Badari
Sócio do escritório Aith,  

Badari e Luchin Advogados.
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conheci-
mento dos interessados, que no dia 11 de fevereiro de 2019, às 
10h00min, no auditório do, situado na Av. Rio Branco, 124, 18° 
andar - Rio de Janeiro realizará leilão DETRO02-19 na forma pre-
sencial e on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qual-
quer título e não reclamados por seus proprietários, classificados 
como conservados, sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do re-
colhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cujos proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. 
EDGAR DE CARVALHO JUNIOR, devidamente matriculado na 
JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada 
através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.brbid.com 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho dos 
Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo IX, Artigo 
33, Letra (E), convoca seus 161 (cento e sessenta e um) cooperativados, 
no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia Geral Extraordinária, 
dia 2 de fevereiro de 2019, que se realizará em sua Sede Social, sito à 
Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00 horas em 1º convocação, 
com a presença mínima de 2/3 dos cooperativados, ou às 8:00 horas em 2º 
convocação com presença mínima de metade e mais um dos cooperativados, 
ou às 9:00 horas em 3° e última convocação com a presença mínima de 10 
cooperativados, em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia. 1 – Aprovação para extinção da forma atual de pagamento das 
taxas (valor único) para rateio flutuante (de acordo com as despesas do mês 
anterior). 2 – Aprovação de plano para pagamento dos saldos em aberto de 
produção. 3 – Reestruturação, ou extinção, do FAC (Fundo de Amparo ao 
Cooperado) no modelo em que hoje é praticado. 4 – Criação da função de 
Prestador de Serviço. 4 – Alteração do Estatuto Social, Artigo 2º, Parágrafo 
06 e Regimento Interno Capítulo IV - Artigo 08, Caput, Parágrafo 2 e 3 e 
exclusão Regimento Interno Capítulo IV - Artigo 08, Parágrafo 1. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2019.
Marcelo de Carvalho Reis

Presidente

O desastre da Trumponomics
Dados recentes sobre a economia norte-americana pa-

recem contrariar as previsões de que as decisões do presi-
dente Donald Trump prejudicariam o país. A taxa de des-
emprego caiu para uma faixa quase de pleno emprego, a 
inflação está em uma faixa confortável, o PIB cresce em 
ritmo forte e as bolsas dispararam.

Mas um artigo de Robert Reich, ex-secretário (ministro) 
do Trabalho de Clinton, publicado no jornal britânico The
Guardian, permite uma análise diferente sobre a Trumpo-
nomics. O corte de impostos que beneficiou as grandes 
corporações e os mais ricos se esgotou em seis meses. Os 
investimentos subiram 10% (taxa anualizada) no primeiro 
semestre de 2018, mas no terceiro trimestre o ritmo de alta 
caiu para 2,5%.

“Quando Trump reduziu as taxas sobre as corporações, 
ele prometeu a todos os outros um aumento de salário 
de US$ 4 mil. Isso nunca aconteceu. Em vez disso, os 
benefícios do corte de impostos corporativos gigantescos 
foram em grande parte para os bolsos de altos executivos 
e grandes investidores”, ataca Reich, professor da Univer-
sidade da Califórnia – Berkeley e autor do livro Saving
Capitalism: For the Many, Not the Few.

O salário mínimo permanece em US$ 7,25 a hora, e os 
republicanos se negam a elevá-lo. O valor é mais de 25% 
abaixo de meio século atrás. O Economic Policy Institute 
estima que elevar o mínimo para US$ 15 a hora aumen-
taria direta ou indiretamente os salários de 41,5 milhões 
de pessoas. Isso é quase 30% da força de trabalho assala-
riada, e geraria US$ 144 bilhões em renda adicional para 
as famílias que mais precisam, incluindo 23,1 milhões de 
mulheres e 4,5 milhões de pais solteiros.

Cerca de 4 milhões de pessoas perderam a cobertura de 
seguro de saúde, de acordo com o Commonwealth Fund. 
Isso prejudica sua capacidade de comprar qualquer outra 
coisa, analisa o ex-secretário. Os prometidos investimen-
tos de US$ 1 trilhão para recuperar a carcomida infraestru-
tura dos EUA ficaram só na promessa.

“Cortar impostos de grandes corporações e dos ricos 
não estimula o investimento. Só cria uma dívida nacional 
maior que tem que ser paga de alguma forma, em algum 
momento. E quem terá que pagá-la?”, pergunta Reich. 
“Você adivinhou: o norte-americano médio.”

Patrimônio
Nas eleições de 2014, Flávio Bolsonaro declarou bens 

no valor de R$ 714.394,69; quatro anos depois, o pat-
rimônio cresceu R$ 1 milhão, para R$ 1,7 milhão.

Os bens do pai Jair Bolsonaro tiveram alta mais mod-
esta: de R$ 2.074.692,43 para R$ 2.286.779,48.

Resistência
Segundo o levantamento feito pelo Portal Solar, os atra-

sos na homologação de sistemas de geração de energia 
solar em residências, comércios e indústrias já geraram 
prejuízos de R$ 200 milhões aos consumidores.  Há distri-
buidoras que demoram até quatro meses para homologar 
cada instalação de sistema fotovoltaico, período que de-
veria durar, no máximo, uma semana. Este atraso acarreta 
cobranças e impede que o consumidor possa utilizar os 
créditos de energia junto às concessionárias de energia.

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar) criou uma ouvidoria online para que as em-
presas do setor possam relatar os problemas encontrados 
com as concessionárias durante todo o processo de con-
exão dos clientes à rede local de distribuição de energia. 
O endereço do novo serviço da entidade é www.absolar.
org.br/ouvidoria

Milagre econômico
Enquanto o Brasil sofria com a crise, Flávio Bol-

sonaro e seu assessor Fabrício Queiroz não tinham do 
que se queixar. O deputado estadual, senador eleito, 
fez fortuna com imóveis, apesar do mercado quase 
estagnado. Queiroz movimentou R$ 7 milhões com 
automóveis.

Rápidas
O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio realiza nesta 

quinta-feira, às 19h, a palestra “Negociações Construti-
vas: Técnicas de Negociação na Empresa Familiar”. In-
scrições em: https://siga.iag.puc-rio.br/evento/inscricao/
create?evento_id=240 *** A agência Binder anunciou a 
contratação do publicitário José Land Neto para comandar 
a nova área de desenvolvimento *** Quem quer perder a 
“barriguinha” pode fazer uso da farinha de coco. Segundo 
a médica Tamara Mazaracki, especialista em nutrologia e 
membro da Associação Brasileira de Nutrologia, o produ-
to contribui para desinchar o abdômen e deixar o intestino 
funcionando como um relógio *** No dia 25, a Associa-
ção dos Advogados de São Paulo (www.aasp.org.br) será 
palco do festival Cidade do Futuro, evento que faz parte 
das celebrações do aniversário da cidade.

MP contra fraudes no INSS já está em vigor
Bônus de R$ 57,50 
para servidor 
que detectar 
irregularidade

A criação da carreira de 
perito médico federal e de 
uma gratificação para servi-
dores que identificarem frau-
des fazem parte da Medida 
Provisória 871/2019 que já 
está em vigor a e que tem 
por objetivo combater frau-
des em benefícios previden-
ciários. A MP foi publicada 
na edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU) da 
última sexta-feira, pouco de-
pois de ser sancionada por 
Jair Bolsonaro.

Para o governo, a medida 
que altera regras de conces-
são de pensão por morte, 
auxílio-reclusão e aposenta-

doria rural pode gerar eco-
nomia aos cofres públicos de 
R$ 9,8 bilhões apenas no pri-
meiro ano de vigência. Serão 
revistos algo em torno de 
5,5 milhões de benefícios do 
INSS, alguns com suspeita 
de irregularidade. Para tanto, 
a MP cria a carreira de perito 
médico federal e estabelece 
uma gratificação para servi-
dores e peritos médicos que 
identificarem fraudes.

Para cada processo con-
cluído, o técnico ou analista 
do INSS receberá gratifica-
ção de R$ 57,50 (bônus de 
desempenho institucional 
por análise de benefícios 
com indícios de irregula-
ridade do monitoramento 
operacional de benefícios). 
A medida cria o Programa 
Especial para Análise de 
Benefícios com Indícios de 
Irregularidade (Programa 
Especial) e o Programa de 
Revisão de Benefícios por 

Incapacidade (Programa de 
Revisão).

O primeiro focará be-
nefícios com indícios de 
irregularidade e o segundo 
revisará benefícios por in-
capacidade sem perícia mé-
dica há mais de seis meses 
e que não tenham data de 
encerramento estipulada ou 
indicação de reabilitação 
profissional.

Também serão revistos 
os chamados benefícios de 

prestação continuada que 
estejam sem perícia há mais 
de dois anos. O Programa de 
Revisão prevê gratificação 
de R$ 61,72 para peritos mé-
dicos a cada processo con-
cluído (bônus de desempe-
nho institucional por perícia 
médica em benefícios por 
incapacidade). A MP estabe-
lece ainda que afastamentos 
e aposentadorias de servido-
res públicos também serão 
revistas.

Militar poderá pagar mais
O presidente em exercí-

cio, general Hamilton Mou-
rão, afirmou hoje (20) que o 
tempo de serviços prestados 
pelos militares na ativa deve 
aumentar a partir da reforma 
da Previdência. Questionado 
se o período de contribuição 
passaria de 30 anos para 35 
anos, Mourão afirmou: “Em 
tese, é isso aí, com uma tabe-
la para quem já está no servi-

ço, um tempo de transição”.
Em relação ao pagamento 

de pensões para as viúvas de 
militares, Mourão afirmou 
que o tema que está em dis-
cussão. Mas não adiantou se 
o benefício será alterado ou 
mantido da forma que está. 
“É um outro assunto que as 
pessoas têm pensado, nisso 
aí. São mudanças que seriam 
positivas para o país”, disse.

Investimento em ativos fixos da China segue estável 
O investimento em ati-

vos fixos da China (FAI, 
em inglês) manteve um 
crescimento estável no ano 
passado graças ao forte in-
vestimento privado e de alta 
tecnologia, mostraram os da-
dos oficiais divulgados nesta 
segunda-feira, informou a 
agência Xinhua.

O FAI cresceu anualmente 
5,9% para 63,56 trilhões de 
yuans (US$ 9,38 trilhões) 
em 2018, 0,5 ponto percen-
tual mais rápido do que o 
registrado nos primeiros três 
trimestres, informou na se-
gunda-feira o Departamen-
to Nacional de Estatísticas 
(DNE).

O investimento privado, 
representando cerca de 62% 
do total, mostrou um vigoro-
so aumento de 8,7%, acele-
rando o crescimento de 6% 
em 2017. Foi igualmente po-

sitivo o investimento nos se-
tores de alta tecnologia e de 
manufatura de equipamen-
tos, subindo 16,1% e 11,1% 
respectivamente.

A estrutura de investi-
mentos da China melhorou 
no ano passado, disse o 
chefe do DNE, Ning Jizhe, 
em uma coletiva de impren-
sa, acrescentando que mais 
recursos foram injetados à 
proteção ambiental, agri-
cultura e outras áreas pre-
cárias.

Além disso, o investimen-
to na indústria primária ob-
teve 12,9% no ano passado, 
mais rápido que 11,8% em 
2017. O investimento na in-
dústria secundária aumentou 
6,2%, uma alta significativa 
ante os 3,2% do ano passa-
do. O investimento na indús-
tria terciária expandiu 5,5% 
em 2018. Os dados do DNE 

Consumo per capta de US$ 2.877
O gasto per capita dos con-

sumidores chineses aumentou 
6,2% anualmente em termos 
reais, para 19.853 iuanes (US$ 
2.877) em 2018, informou 
nesta segunda-feira o Departa-
mento Nacional de Estatísticas 
(DNE). A taxa de crescimento 
foi 0,8 ponto percentual mais 
alta que a do ano anterior. Em 
detalhes, o gasto dos consumi-
dores nas áreas rurais aumentou 
6,8% em termos anuais para 
26.112 iuanes, 0,9 ponto per-
centual mais alto que o registro 
do ano anterior.

O gasto dos consumidores 
rurais ficou em 12.124 iua-
nes, um aumento de 10,7% 
ante o ano anterior, 2,6 pon-

tos percentuais mais alto que 
em 2017. Os custos discrimi-
nados foram calculados em 
termos nominais.

Em 2018, as vendas a 
varejo aumentaram 6,9% 
anualmente em termos reais 
para 38,1 trilhões de iuanes. 
A taxa de crescimento das 
venda a varejo nas áreas ru-
rais foi de 10,1%, superando 
a das regiões urbanas, de 
8,8%. Em dezembro, as ven-
das a varejo tiveram alta de 
8,2% ante 2017, em termos 
nominais, atingindo 3,59 tri-
lhões de iuanes, 0,1 ponto 
percentual mais alto que o 
registro de novembro.Agên-
cia Xinhua

ilustraram a contínua expan-
são da economia chinesa no 
geral, já que o PIB cresceu 

6,6% ano a ano em 2018, 
superando a meta oficial de 
cerca de 6,5%.

STF cancela decisão  
de Fux sobre Calheiros

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) cancelou a decisão do 
ministro Luiz Fux que determi-
nou o envio para a primeira ins-
tância da Justiça Federal uma 
ação em que o Movimento Bra-
sil Livre (MBL) pede que o se-
nador Renan Calheiros (MDB-
AL) seja impedido de concorrer 
à presidência do Senado.

Mais cedo, uma decisão 
do ministro autorizando o 
envio foi inserida no anda-
mento processual da Corte, 
onde os despachos de cada 
processo são publicados. 
No entanto, horas depois, o 
gabinete de Fux cancelou a 
decisão e justificou a medida 

como lançamento indevido 
causado por um equívoco. 
A decisão foi assinada na 
sexta-feira (18) e noticiada 
nesta segunda-feira.

Decano decidirá 
sobre posse de armas

O ministro Luiz Fux, no 
exercício da Presidência do 
STF, encaminhou ao relator 
da Ação Direta de Consti-
tucionalidade (Adin) 6.058, 
ministro Celso de Mello, o 
pedido do PCdoB de conces-
são de liminar para suspen-
der os efeitos de dispositivos 
do Decreto 9.685/2019, que 
flexibiliza as exigências para 
a posse legal de armas de 
fogo de uso permitido.Ele 

avaliou que o caso não se 
enquadra à hipótese excep-
cional do artigo 13, inciso 
VIII, do Regimento Interno 
do STF, o qual prevê que 
cabe ao presidente do Tribu-
nal decidir questões urgentes 
no recesso. Assim, o decano 
da Corte, ministro Celso de 
Mello, irá analisar a solici-
tação da legenda a partir de 
1º de fevereiro, quando será 
iniciado o Ano Judiciário.

Desconto de  
até 30% no IPVA

O pagamento em cota úni-
ca e antecipado do Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA), 
além da ausência de multas, 

pode reduzir o valor do tri-
buto em até 30%. Em alguns 
estados, há também a possi-
bilidade de usar créditos de 
programas de incentivo à 
emissão de nota fiscal para 
abater o valor devido.

O maior desconto ofere-
cido aos donos de carros é o 
do Amazonas (30%). No Rio 
Grande do Sul, quem fez o 
pagamento antecipado do im-
posto em dezembro, não tem 
multas nos últimos três anos 
e acumulou 100 notas fis-
cais no programa Nota Fiscal 
Gaúcha conseguiu desconto 
de 25,48%. Mas também há 
estados que não oferecem 
desconto, nem mesmo para o 
pagamento à vista, como Ro-
raima e Santa Catarina.
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Agronegócio exporta US$ 
101,69 bilhões em 2018

As exportações do agronegócio atingiram o valor recor-
de nominal de US$ 101,69 bilhões em 2018, com cresci-
mento de 5,9% em relação aos US$ 96,01 bilhões expor-
tados em 2017. O recorde anual anterior ocorreu em 2013, 
quando o país exportou US$ 99,93 bilhões em produtos 
do setor. De acordo com a Secretaria de Comércio e Rela-
ções Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), as vendas para a China explicam 
o comportamento da balança do agro. As exportações para 
o país aumentaram US$ 9 bilhões. O valor supera o au-
mento US$ 5,67 bilhões registrado no mercado externo de 
alimentos como um todo.

No complexo soja, o grão foi o principal produto ex-
portado com volume recorde de 83,6 milhões de tonela-
das. Segundo o boletim da Secretaria, o incremento na 
quantidade exportada não ocorreria sem a forte deman-
da chinesa. O consumo chinês cresceu de 53,8 milhões 
de toneladas, em 2017, para 68,8 milhões de toneladas, 
em 2018, com aumento de 15 milhões de toneladas de 
soja em grãos.

Já o comércio de carne bovina in natura atingiu volume 
recorde na série histórica iniciada em 1997. No ano passa-
do, foram exportadas 1,35 milhão de toneladas (+12,2%). 
Foram vendidas para a China 322,3 mil toneladas com 
acréscimo de 111,1 mil toneladas em relação a 2017.

Outro produto que teve desempenho favorável, nos últi-
mos 12 meses, foi a celulose, dentro do segmento de pro-
dutos florestais. A celulose obteve valor recorde de US$ 
8,35 bilhões (+31,5%), também, em quantidade, chegando 
a 15,3 milhões de toneladas (+10,6%). Também a deman-
da chinesa explica em grande parte esse incremento. O 
país asiático aumentou as aquisições para 6,5 milhões de 
toneladas de celulose em 2018 (+20%).

A participação do Agronegócio representou 42,4% do 
total das vendas externas brasileiras no ano. As importa-
ções do agro registraram retração de 0,8%, somando US$ 
14 bilhões. Como resultado, o saldo da balança comercial 
do setor foi de US$ 87,6 bilhões (+7,1%)

Câmara Árabe abre  
inscrições para a Gulfood

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

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

Informações e inscrições: www.anba.com.br

Bons negócios em feira  
calçadista na Itália

A primeira plataforma comercial do setor calça-
dista no exterior em 2019 inaugurou positivamente 
o ano para as empresas brasileiras participantes. A 
Expo Riva Schuh, tradicional feira italiana da cidade 
de Riva del Garda, reuniu compradores e expositores 
do segmento entre os dias 12 e 15 de janeiro, possi-
bilitando bons negócios para a delegação do Brasil. As 
44 marcas verde-amarelas presentes comercializaram 
431,3 mil pares de calçados, que geraram mais de US$ 
7 mi em negócios in loco, valor 57% maior do que a 
edição do mesmo período de 2018. A expectativa para 
os próximos meses é que as negociações ultrapassem 
os US$ 20 milhões. Os números fazem parte do relató-
rio da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), que por meio programa Brazilian Foo-
twear, mantido em parceria com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil), viabilizou as participações.

União Europeia impõe  
restrições ao aço brasileiro

Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, a 
salvaguarda “impactará as exportações brasileiras”. A me-
dida deve entrar em vigor no início de fevereiro. O gover-
no brasileiro, conforme o Itamaraty, “tem dialogado com 
a União Europeia com o objetivo de preservar as expor-
tações das empresas nacionais”. No momento, estão em 
andamento consultas entre o Brasil e a União Europeia a 
respeito do tema. 

O Itamaraty informou que continuará atuando, em con-
junto com os demais órgãos de governo federal e com o 
setor privado, “com todo o empenho na defesa dos interes-
ses dos exportadores brasileiros”.

No ano passado, os Estados Unidos sobretaxaram as 
importações de aço de outros países. Após gestões do go-
verno, o aço brasileiro ficou fora da medida.

JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE JACAREPAGUÁ
COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA on line (art. 10, parágrafo único, Resolução 
236, CNJ) eINTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, extraído do 
processo nº 0053173-53.2013.8.19.0203, proposto por RAQUEL 
FERREIRA DOS SANTOS, por sua representante legal Marcia 
Ferreira da Silva (a representante legal atua em nome próprio 
conforme exordial assinada às fls. 5) em face de ISRAEL 
FAUSTINO DOS SANTOS(citado pessoalmente às fls. 15 e com 
procuração ao Dr. CELIO REINALDO MOURA, OAB/RJ 120.981 
e ao Dr. GONÇALO MARCELO MOURA, OAB/RJ 178.214), em 
que o Dr. LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA, Juiz de 
Direito da 3ª de Família da Comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro Regional Jacarepaguá, FAZ SABER  aos que o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, de 
que será apregoado e vendido em 1ª Praça pelo valor mínimo 
de avaliação, no dia 01/02/2019, das 11:00 às 13:30 horas, na 
modalide exclusivamente on line (site www.maiconleiloeiro.
com.br, onde o interessado encontrará todos os detalhes para 
cadastro e oferta do lanço) ou, caso não seja vendido em 1ª 
Praça, a 2ª Praça ocorrerá pelo valor mínimo de 50% (cinquenta 
por cento) do valor de avaliação, no dia 04/02/2019, das 11:00 
às 13:30 horas, na modalide exclusivamente on line (site www.
maiconleiloeiro.com.br, onde o interessado encontrará todos 
os detalhes para cadastro e oferta do lanço), sendo ambas 
as Praças conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon 
Rodrigues Itaboray, matrícula0149, acerca do bem descrito neste 
edital, cuja penhora foi determinada às fls. 214 e a intimação do 
executado feita na forma do art. 841, §1º, CPC (fls. 214, in
fine). Termo de penhora às fls. 215. O imóvel é melhor descrito 
pela matrícula 13488 do 9º Ofício de Registro de Imóveis da 
Capital do Estado do Rio de Janeiro da seguinte forma: Estrada do 
Soberbo, 116 e respectivo terreno. Freguesia – Jacarepaguá. 
Inscrição FRE 0242636 CL 05677. Característicos – O terreno 
mede 12,5m de frente, 85,65m nos fundos em 2 segmentos de 
47,85m e 37,8m; 139,45m a direita em 2 segmentos de 18m 
e 121,45m mais 24m mais 20m mais 25m. Confrontações – a 
esquerda com propriedade de Maria Arruda Martins, a direita 
com terreno de Paulo Seabra ou sucessores, e nos fundos 
com terreno de Luiz Lassigne. Inscrição Municipal nº 0242636-
9 (514m² de área edificada conforme espelho do IPTU). O imóvel 
residencial foi avaliado indiretamente em R$ 1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais) em 22/05/2018. Valor do crédito 
objeto da execução foi atualizado (fls. 264 e seguintes) em 
R$ 265.279,39 até 26/04/2018e será atualizado e acrescido de 
juros legais, bem como informado pelo leiloeiro no pregão. DO
RGI: Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ, o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 13488, em nome 
do réu/executada em função da COMPRA E VENDA (R-21) por 
compra feita a Construtora Joia Ltda, pela escritura pública do 22º 
Ofício de 22/12/2011, livro 3047, fl. 8, constando ainda como atos 
importantes o seguinte: AV-23. INDISPONIBILIDADE determinada 
pela 4ª Vara Cível de Jacarepaguá, nos autos nº 0025726-
85.2016.8.19.0203, sendo credora Marcia Ferreira da Silva, ou 
seja, a mesma representante legal da credora destes autos;R-24.
PENHORA desta própria ação. Cientes os interessados de que, 
no ato da arrematação, adjudicação ou remição, deverá ser 
efetivado o pagamento integral à vista do preço ofertado, acrescido 
de 3% (três  por  cento)  de  comissão  ao  Leiloeiro,  conforme 
decisão  de  fls.  247. Os interessados em adquirir o bem em 
prestações poderão protocolar petição com a proposta de que 
trata o art. 895, CPC até o horário designado para início do leilão. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$ 6.417,22 (certidão 00-
9.428.009/2018-1 de 27/11/2018) e quanto aos débitos 
de FUNESBOM o leiloeiro diligenciará porque no ato da geração 
deste edital (27/11/2018, 16:25 horas o site do Funesbom 
encontrava-se indisponível para consulta. O valor atualizado objeto 
da presente execução foi atualizado (fls. 264 e seguintes) em R$ 
265.279,39 até 26/04/2018 e será atualizado e acrescido de juros 
legais, bem como informado pelo leiloeiro no pregão. O imóvel será 
vendido livre e desembaraçado dos créditos de natureza “propter
rem” (art. 130, parágrafo único, CTN e art. 908, §1º, CPC), os 
quais se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não consta recurso 
ou processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, CPC). Fica a 
parte executada intimada das praças por intermédio deste edital, 
na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 889, CPC). 
E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente 
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à 
prática do ato serão apresentadas aos interessados no momento 
da praça. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018, _. Eu,  _, 
subscrevo.  _ Juiz de Direito.

Amazon quer crescer em 
vendas diretas no Brasil
Empresa pretende 
fortalecer 
parcerias com 
operadores e 
transportadoras

A gigante Amazon.com 
está disposta a criar novas 
oportunidades para ampliar 
sua presença no mercado 
brasileiro. Analistas do BTG 
Pactual explicaram em rela-
tório distribuído nesta segun-
da-feira que a empresa está 
pronta para avançar com as 
vendas diretas de mercado-
rias após atrasos “desencade-
ados principalmente por uma 
estrutura logística insuficien-
te e pela complexidade do 
sistema tributário brasileiro”. 

Em outubro passado, a 
Interbrand anunciou Apple, 
Google e Amazon como as 

três marcas mais valiosas 
de 2018 em seu ranking 
Best Global Brands, no 
qual Luxo e Varejo são os 
setores dominantes. A Ama-
zon conquistou 56% de cres-
cimento e é a terceira marca 
a atingir um valor de marca 
de US$ 100 bilhões, além de 
ser a marca com melhor per-
formance entre as 28 marcas 
que tiveram crescimento de 
dois dígitos no ano passado.

“Conforme nossos canais 
de checagem, após um atra-
so de mais ou menos três 
meses, ela (Amazon) lançará 
sua plataforma de venda di-
reta (1P) no Brasil para um 
amplo portfólio de itens hoje 
ou nesta semana”, explica-
ram em comunicado os ana-
listas do BTG Fabio Montei-
ro e Luiz Guanais.

“Desde 2016, nós sina-
lizamos que o comércio 
eletrônico brasileiro estava 
propenso a um crescimento 
secular, com um mercado 
posicionado para pelo menos 
triplicar até 2025, atingindo 

R$ 200 bilhões em Gross 
Merchandise Vale (GMV)”, 
afirmaram os analistas.

Na avaliação deles, o foco 
maior da Amazon no seg-
mento de venda direta signi-
fica que a empresa está pron-
ta para fortalecer os investi-
mentos, potencialmente via 
parcerias com operadores e 
transportadoras que atuam no 
regime conhecido como “úl-
tima milha”, em que produtos 
comprados pela internet são 
entregues em poucas horas.

Ainda segundo a equipe 
do BTG, superados os pro-
blemas logísticos no Brasil, 
a companhia lançará sua 
mais bem-sucedida funcio-
nalidade em todo o mundo, 
conhecida como Fulfillment 
by Amazon. “Mas espera-
mos que adote uma aborda-
gem gradual, dada a concor-
rência de participantes como 
B2W e Magazine Luiza”, 
ponderaram.

Às 15:20 (horário de Bra-
sília), os papéis da B2W per-
diam 3,76%, enquanto os da 

controladora Lojas Ameri-
canas seguiam na mesma di-
reção, com recuo de 2,74%. 
Magazine Luiza cedia 3,04% 
e Via Varejo se desvalorizava 
0,82%. Monteiro e Guanais 
alertaram que a notícia deve 
trazer volatilidade às ações de 
empresas de comércio eletrô-
nico no Brasil no curto prazo.

Eles observaram ainda que, 
apesar do sucesso da Amazon 
na Alemanha, no Reino Unido 
e nos Estados, seu forte cres-
cimento na Índia e a posição 
de liderança no Japão, a ex-
pectativa é de que a empresa 
siga enfrentando concorrência 
acirrada no Brasil de partici-
pantes já bem estabelecidas 
no mercado, que investiram 
nos últimos em anos para 
construir um ecossistema 
completo que prioriza a expe-
riência do usuário. “Esse ce-
nário deve impedir a Amazon 
de crescer rápido no Brasil. 
Em nosso estudo, ela compete 
por uma participação de mer-
cado de duplo dígito baixo”, 
completaram.

Casino venderá 26 lojas para grupo de investimento
A rede varejista francesa 

de supermercados Casino as-
sinou acordo para a venda de 
26 lojas, avaliadas em 501 
milhões de euros, para o gru-
po de investimento Fortres. 
O negócio compõe a meta do 
grupo definida no ano passado 
de vender ativos com a finali-
dade der reduzir dívida.

No Brasil, o Casino é 
controlador do Grupo Pão 
de Açúcar (GPA) e, indire-
tamente, da Via Varejo, que 
reúne as redes Casas Bahia 
e Ponto Frio. O Casino 
afirmou que vai vender um 
portfólio envolvendo hiper-

mercados e supermercados 
tradicionais para a Fortress, 
que criará uma empresa 
para administrar os ativos 
adquiridos.

O grupo francês de vare-
jo vai receber uma primeira 
parcela de 392 milhões de 
euros no primeiro semestre 
deste ano e outro 150 mi-
lhões nos próximos anos. 
O acordo ajuda o Casino a 
cumprir meta de vender 1,5 
bilhão de euros em ativos e o 
grupo informou que vai ava-
liar mais medidas para redu-
zir a dívida.

Em dezembro, o Casino as-

sinou um acordo para instalar 
centros de dados em seus de-
pósitos com objetivo de pro-
duzir novas fontes de receitas. 
O primeiro data center deve 
começar a operar no primeiro 
trimestre de 2019. A projeção 
da rede e que outros 20 sejam 
instalados até 2023. O Casi-
no reportou dívida líquida de 
cerca de 5,4 bilhões de euros 
durante o balanço preliminar 
em julho.

O Casino tem vendido ati-
vos para reduzir as dívidas e 
aliviar as preocupações sobre 
a posição financeira da rede 
e de sua controladora Rallye. 

Em outubro, foi comunicada 
a contratação do banco Roths-
child, na França, para avaliar 
as opções de venda de ativos 
para redução do endividamen-
to. O Casino informou na oca-
sião que só não vende a opera-
ção francesa.

Apesar dos esforços, há 
pressão dos investidores 
para a companhia reduzir 
ainda mais seus níveis de 
endividamento. Há três me-
ses a rede teve rebaixamento 
de nota. A agência de rating 
Mood´s cortou a perspectiva 
para ‘’negativa’’ ante ‘’está-
vel’’.



5Negócios & EmpresasTerça-feira, 22 de janeiro de 2019Monitor Mercantil  n

 Fonte: Coad

21 A 31 DE JANEIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
21 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRU-

ÇÃO OU REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL - PESSOAS OBRIGADAS: A empresa 
contratada 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 unifi-
cado 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 construção ou reforma, no mês de 
dezembro/2018.

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

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRU-
ÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: 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 Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 
12.024/2009.

FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de constru-
ção no mês de dezembro/2018.

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

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPO-
RAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incor-
poradoras 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, re-
lativos à incorporação imobiliária.

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

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

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempre-
sas e empresas de pequeno porte que optaram pelo paga-
mento unificado de impostos e contribuições.

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

TÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equipa-
radas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem 
negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contra-
tação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo 
empregatício.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novem-
bro/2018.

OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centra-
lizada pela matriz. 

As informações relativas às Sociedades em Conta de Partici-
pação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, 
em sua própria DCTF.

23 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; em-
presas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, 
nas operações de mútuo de recursos financeiros; institui-
ções autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; insti-
tuições 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 investi-
mento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, 
para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Ba-
cen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo finan-
ceiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

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

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aqui-
sição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou 
o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º de-
cêndio 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 fi-
nanceiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domicilia-
dos 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 decorren-
tes 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 de-
cêndio de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subse-
quente ao fato gerador.

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

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezem-
bro/2018.

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

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Esta-
belecimentos importadores, industriais e os a estes equi-
parados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.

FATO GERADOR: Apuração no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pesso-
as jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições fi-
nanceiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezem-
bro/2018.

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

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as 
cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas 
nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A 
da Lei 11.051/2004.

FATO GERADOR: Folha de pagamento de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTA-
DORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os 
fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 
da TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados 
à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da 
Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação 
do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).

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

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

31 COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECO-
LHIDO – COMISSÕES OU CORRETAGENS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que receberam de outras 
pessoas jurídicas, no ano-calendário de 2018, importâncias 
a título de comissões ou corretagens relativas à colocação 
ou negociação de títulos de renda fixa; operações realiza-
das em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e as-
semelhadas; distribuição de emissão de valores mobiliários 
emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue como agente 
da companhia emissora; operações de câmbio; vendas de 
passagens, excursões ou viagens; administração de car-
tões de crédito; prestação de serviços de distribuição de 
refeições pelo sistema de refeições-convênio; e prestação 
de serviços de administração de convênios.

COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECO-
LHIDO – SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
- PESSOAS OBRIGADAS: Agências de propaganda que 
recolheram o Imposto de Renda sobre os rendimentos rece-
bidos de outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços 
de propaganda e publicidade, realizados no ano-calendário 
de 2018.

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

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

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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PATRONAL - PESSOAS OBRI-
GADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho, que tenham optado.

FATO GERADOR: Capital Social de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente 

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser anteci-
pado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRI-
GADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base 
na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de 
dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por 
operação se esta for realizada entre o declarante e mais de 
uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor 
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as 
instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dis-
pensadas da apresentação da DME.

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

FATO GERADOR: Contribuições previdenciárias da competên-
cia 13, referentes ao 13º Salário de 2018.

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

As empresas que não possuem empregados no ano-base es-
pecífico, mesmo com a não ocorrência de fato gerador do 
13º Salário, deverão enviar Sefip da competência 13 com 
ausência de fato gerador (Sefip Negativa).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos 
no mês de dezembro/2018.

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

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 
1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.

FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros so-
bre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos 
e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais recei-
tas e resultados obtidos no 4º trimestre/2018.

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

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

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

bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRI-

GADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veícu-
los 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 e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da 
Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de 
janeiro/2019.

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

SIMEI – OPÇÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas já constituídas até 31-12-2018, en-
quadradas como MEI – Microempreendedor Individual, que 
desejarem optar pelo Simei – Sistema de Recolhimento em 
Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples 
Nacional, relativamente ao ano-calendário de 2019.

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

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

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

FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de 
outubro/2018.

OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao 
registro das informações constam no cronograma apro-
vado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade 
equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do 
território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.

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

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

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal 
COAD, em Tabelas Dinâmicas.

Imóvel residencial novo em SP 
tem bom resultado em novembro

A Pesquisa do Mercado 
Imobiliário, realizada pelo 
Departamento de Economia 
e Estatística do Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação), 
apurou em novembro de 
2018 a comercialização de 
3.843 unidades residenciais 
novas. O resultado foi 36,5% 
superior às 2.815 unidades 
comercializadas em outubro, 
e se manteve estável frente 
às vendas de novembro de 
2017 (3.869 unidades).

No acumulado de janeiro 
a novembro de 2018, foram 
vendidas 24.725 unidades, 
um aumento de 32,5% em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2017, quando as 
vendas totalizaram 18.660 
unidades.

Imóveis de dois dormitó-
rios destacaram-se nas ven-
das, correspondendo a mais 
de dois terços (67,3%) do 
total comercializado em no-
vembro do ano passado. “As 
unidades compactas com 
até 45 m² de área útil con-
tinuam com boa aderência 
ao mercado, assim como os 
imóveis com preço até R$ 
240 mil”, ressalta Celso Pe-
trucci, economista-chefe do 
Secovi-SP.

De acordo com dados da 
Empresa Brasileira de Estu-
dos de Patrimônio (Embra-
esp), a cidade de São Pau-
lo registrou, em novembro 
do ano passado, o total de 
6.068 unidades residenciais 
lançadas, resultado 29,3% 
superior ao mês de outubro 
(4.694 unidades) e 7,3% 
abaixo do de novembro de 
2017 (6.549 unidades).

Com um total de 25.042 
imóveis lançados no perí-
odo de janeiro a novembro 
de 2018, que representaram 
crescimento de 15,8% em re-
lação ao ano anterior (21.629 
unidades), pela primeira vez 
no ano, os lançamentos su-
peraram as vendas.

Apesar da ligeira retoma-
da dos lançamentos, ainda 
preocupam o setor as restri-
ções da Lei de Zoneamento, 
que precisa de calibragens 
pontuais para estimular a 
recuperação do mercado na 
cidade de São Paulo. “Ain-
da aguardamos os ajustes 
necessários na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo para vol-
tarmos a lançar novos em-
preendimentos”, diz Emilio 
Kallas, vice-presidente de 
Incorporação e Terrenos Ur-
banos do Sindicato da Habi-
tação.

“O consumo das unidades 
ofertadas, aliado à retomada 
da produção imobiliária den-
tro das regras urbanas mais 
restritivas, que elevam os 
custos de produção, pressio-
nará os valores dos imóveis 
novos. Esta é uma das razões 
que nos levam a defender a 
rápida calibragem da lei de 
zoneamento”, completa Pe-
trucci.

Kallas ressalta, ainda, 
que na cidade de São Paulo 
há poucos terrenos viáveis 
para incorporação de novos 
empreendimentos imobiliá-
rios. “As áreas viáveis para 
empreendimentos imobiliá-
rios estão se esgotando e o 
valor resultante da outorga 
para empreender fora destas 
áreas inviabiliza os empre-
endimentos. Este valor im-
pacta fortemente nos preços 
de venda dos imóveis, que 
ficam altos demais para os 
consumidores. Além disso, 
os empreendimentos viáveis 
apresentam produtos imobi-
liários muito semelhantes, 
para nichos específicos da 
demanda e deixam de aten-
der a outras necessidades do 
mercado.”

De acordo com o vice-
presidente, o custo da terra 
tende a aumentar no segundo 
semestre deste ano em fun-
ção da recuperação da eco-

nomia e da crescente escas-
sez de áreas para empreen-
der, decorrente da retomada 
acelerada das atividades do 
setor imobiliário. Para ele, 
a escassez de áreas é facil-
mente detectada pelos pro-
prietários de terras urbanas 
que, por sua vez, aumentam 
os preços de seus insumos e 
pressionam os valores dos 
imóveis. “Apenas a revisão 
da Lei de Zoneamento po-
der reequilibrar as relações 
entre preço de terreno, valor 
de outorga e valor final do 
imóvel para o consumidor, 
permitindo aos empresários 
atender à ampla demanda 
por diversos tipos de mo-
radia no município de São 
Paulo”, diz Kallas.

A capital paulista encer-
rou o mês de novembro de 
2018 com a oferta de 20.237 
unidades residenciais dispo-
níveis para venda. Esta ofer-
ta é composta por imóveis 
na planta, em construção e 
prontos (estoque), lançados 
nos últimos 36 meses (de-
zembro de 2015 a novembro 
de 2018). A quantidade de 
imóveis ofertados aumentou 
10,6% em relação a outubro 
(18.293 unidades) e 3,6% 
em comparação a novembro 
de 2017 (19.538 unidades).

“Tivemos feriados pro-
longados em novembro do 
ano passado e, mesmo as-
sim, não houve impacto nas 
visitações dos plantões de 
vendas da capital. Entende-
mos esse comportamento 
como reflexo do aumento da 
confiança dos empresários e 
dos compradores com os no-
vos rumos do País. Em uma 
economia liberal, sem inter-
ferência do Estado na gestão 
das empresas, o mercado 
tende a se regulamentar, al-
cançando equilíbrio e cres-
cimento sustentado”, opina 
Basilio Jafet, presidente do 
Secovi-SP.

Futuro mais ecológico 
com veículos elétricos

Durante uma palestra re-
cente, intitulada “O futuro é 
agora”, o presidente do de-
partamento de investimento 
da empresa chinesa Sinopec 
Capital, Huang Wenshang, 
abordou alguns dos proble-
mas enfrentados pelo setor 
de energia e pediu uma “re-
volução na produção e no 
consumo”. Segundo ele, para 
conter os efeitos do aqueci-
mento global e sua ameaça à 
vida é importante “ultrapas-
sar a ‘era dos comburentes’, 
abandonar os combustíveis 
fósseis, adotar a eletrificação 
e contribuir para um futuro 
mais ecológico, em que ve-
ículos elétricos dominem as 
ruas das cidades.

A Sinopec Capital Co Ltd. 
é uma plataforma de investi-
mento fundada em julho de 
2018 e localizada na zona 
econômica Xiongan, Hebei. 
Com um capital registrado 
de 10 bilhões de yuanes, a 
missão da Sinopec Capital é 
criar novas formas de cresci-
mento para sua empresa ma-
triz Sinopec, fazendo inves-
timentos de longo prazo em 
setores emergentes, como de 
energia nova e de produtos 
ecológicos. “A Sinopec Ca-
pital, se aproveitando da for-
ça da petroquímica Sinopec 
em toda a cadeia de valor do 
setor, procurará identificar e 
promover tecnologias emer-
gentes no sistema de energia 
da China para transformar o 
setor em uma indústria mais 
ecológica, mais limpa e mais 
sustentável”, disse Huang.

Lembrando que para com-
bater a mudança climática, o 
Acordo de Paris tem como 
meta manter o aumento da 
temperatura média global 
abaixo de 2 graus centígra-
dos acima dos níveis pré-in-
dustriais e limitar o aumento 
a 1,5 graus centígrados. Para 

cumprir essa meta, Wang 
argumentou que as pessoas 
precisam mudar para uma 
nova forma de consumo de 
energia que seja limpa, eco-
lógica, segura, eficiente e 
sustentável.

“Minha proposta, ‘Atra-
vessar a era dos comburen-
tes’, baseia-se no impacto 
profundo que cada revolução 
na produção e no consumo 
de energia teve na atividade 
econômica e na vida social. 
A eletrificação, graças aos 
avanços realizados no arma-
zenamento de energia que 
melhoraram a eficiência do 
uso de eletricidade, tem po-
tencial para ser a próxima re-
volução energética. Devido a 
isso, prevemos que a adoção 
e o uso da eletrificação acon-
tecerão mais rapidamente”, 
declarou Huang.

Enfatizando a natureza 
disruptiva das novas tecno-
logias, Wang previu que os 
veículos elétricos, que atu-
almente somam menos de 
um por cento dos veículos 
em uso, substituirão os auto-
móveis com motor a gás en-
tre 2035 e 2045. A previsão 
baseia-se na análise interna 
da Sinopec Capital, disse 
Wang, citando que os mo-
tores de combustão precisa-
ram somente de 30 anos para 
acabar com as charretes com 
cavalos na última revolução 
energética.

A Sinopec é fornecedo-
ra de produtos químicos e 
derivados do petróleo, com 
experiência em exploração 
onshore e offshore de óleo 
cru e gás natural, processa-
mento, refino, distribuição, 
transporte e comercializa-
ção. Em 2012, a Sinopec 
passou a ocupar o quinto lu-
gar na lista das 500 maiores 
empresas do mundo, segun-
do a publicação Forbes.

Beleza & 
Saúde foi o 
setor que mais 
vendeu online

Estudo realizado pela 
Social Miner analisou a 
performance do mercado 
virtual em 2018. Para o 
estudo, a empresa se uniu 
a parceiros que são refe-
rência no mercado virtual, 
como Vindi, Anymarket 
e Neoassist, e analisou o 
comportamento de navega-
ção de mais 35 milhões de 
usuários cadastrados na sua 
base, além daqueles da base 
dos colaboradores.

A pesquisa revelou, por 
exemplo, que os setores que 
mais se beneficiaram ao 
longo do último ano foram 
beleza & saúde, moda e in-
formática, com uma repre-
sentatividade em vendas de 
35,78%, 17,89% e 14,35%, 
respectivamente.

Além disso, o material 
mostra que, em 2018, mu-
lheres compraram mais das 
categorias bebês (92,41%), 
moda (89,23%) e beleza & 
saúde (83,63%), enquanto 
homens deram preferência 
a produtos dos setores de 
informática (92,58%), bebi-
das (70,12%) e eletrônicos 
(65,54%).

Outro dado que merece 
destaque é que o segundo 
semestre de 2018 concentrou 
60,45% do volume de ven-
das gerado no ano. Isso se 
deve, especialmente, a boa 
performance da Black Fri-
day, que registrou um pico 
de acessos 6,5 vezes maior 
que o registrado na segunda 
data comercial com maior 
representatividade de tráfe-
go: Dia do Consumidor (15 
de março).

A região com maior repre-
sentatividade em vendas, de 
67,29%, foi o Sudeste, sen-
do que mais se consumiram 
produtos dos setores de mó-
veis, multicategorias, bebi-
das e moda. 
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Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações da Petrobras terminaram cotadas a R$ 25,44, 
com alta de 0,16%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações da Oi terminaram cotadas a R$ 1,37, com bai-
xa de 1,44%. Dois indicadores semanais mostram mercado 
vendido.

As ações do Pão de Açúcar terminaram cotadas em R$ 
90,28 e com valorização de 0,7%. Dois indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações da Cielo terminaram cotadas a R$ 10,65 com 
valorização de 2,21%. Dois indicadores semanais mostram 
mercado comprado. 

As ações da Localiza terminaram cotadas a R$ 32,28 
com valorização de 3,53%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações da Ecorodovias terminaram cotadas a R$ 
10,50 com valorização de 1,55%. Dois indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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Produção brasileira de  
aço bruto teve queda  
de 6,3% em dezembro

Em dezembro de 2018, a 
produção de aço bruto foi de 
2,6 milhões de toneladas, o 
que representa uma queda 
de 6,3% frente ao mesmo 
mês de 2017, reportou nes-
ta segunda-feira o Instituto 
Aço Brasil. A produção de 
laminados foi de 1,6 milhão 
de toneladas, apresentando 
uma queda de 8,9% na mes-
ma base de comparação. A 
produção de semiacabados 
para vendas totalizou 983 
mil toneladas e aumentou 
1,2% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior.

O Instituto explicou que 
devido a uma perda que 
ocorre durante o processo 
produtivo do aço, a soma da 
produção de laminados e se-
miacabados para vendas não 
equivale ao total da produ-
ção de aço bruto.

As vendas internas caíram 
3,2% frente a dezembro de 
2017, atingindo 1,4 milhão 
de toneladas. O consumo 
aparente de produtos siderúr-
gicos foi de 1,5 milhão de to-
neladas, 1,9% menor do que 
o apurado no mesmo mês de 
2017. As importações de de-
zembro de 2018 alcançaram 
160 mil toneladas e US$ 167 
milhões, resultando em um 
aumento de 9,6% em quan-
tum e queda de 0,6% em 
valor na comparação com 
dezembro de 2017.

Coleta de dados

Quanto às exportações, a 
Secex/MDIC mudou a meto-
dologia de coleta dos dados 
do Portal Único de Comércio 
Exterior, o que poderá gerar 
alterações e revisões signifi-
cativas nos resultados de de-
zembro, assim como ocorreu 
entre agosto e novembro. Até 
que o sistema esteja normali-
zado, de forma a dar continui-
dade à tendência original dos 
dados, o Instituto Aço Brasil 
optou por não publicar, tem-
porariamente, os indicadores 
de exportação.

A produção de aço bruto 
alcançou 34,7 milhões de 
toneladas no acumulado de
janeiro a dezembro 2018, o 
que representa uma expan-
são de 1,1% frente ao ano 
anterior. A produção de la-
minados no mesmo período 
foi de 23,1 milhões de tone-
ladas, aumento de 3,3% em 
relação a 2017. A produção 
de semiacabados para ven-
das foi de 9,9 milhões de 
toneladas no acumulado de 
2018, o que significa um 
aumento de 0,5% na mesma 
base de comparação.

Vendas internas

As vendas internas foram 
de 18,3 milhões de tonela-
das de janeiro a dezembro de 
2018, uma elevação de 8,2% 
quando comparada com igual 
período do ano anterior. O 
Instituto informou que o con-
sumo aparente nacional de 
produtos siderúrgicos foi de 
20,6 milhões de toneladas no 
mesmo período, o que repre-
senta uma alta de 7,3% frente 
ao acumulado de janeiro a de-
zembro de 2017.

As importações alcança-
ram 2,4 milhões de tonela-
das no acumulado de 2018, o 
que se traduz em uma expan-
são de 3,3% frente ao mes-
mo período do ano anterior. 
Em valor, as importações 
atingiram US$ 2,6 bilhões, 
uma alta de 16,9% na mes-
ma base de comparação.

Quanto às exportações, a 
Secerx/MDIC mudou a me-
todologia de coleta dos dados 
do Portal Único de Comércio 
Exterior, o que poderá gerar 
alterações e revisões signifi-
cativas nos resultados de de-
zembro, assim como ocorreu 
entre agosto e novembro. Até 
que o sistema esteja normali-
zado, de forma a dar continui-
dade à tendência original dos 
dados, o Instituto Aço Brasil 
optou por não publicar, tem-
porariamente, os indicadores 
de exportação.

Fusões e aquisições movimentam R$ 192 bi
Dados publicados no Relató-

rio Trimestral da Transactional 
Track Record, em parceria com 
a LexisNexis e TozziniFreire 
Advogados, revelam que as 
497 transações registradas no 
mercado de fusões e aquisições 
brasileiro em 2018 movimenta-
ram, em volume financeiro, R$ 
192,4 bilhões. O total aportado 
no ano ficou 1,76% abaixo do 
montante investido em 2017, 
R$ 195,9 bilhões. 

Apesar do quarto e último 
trimestre de 2018 terminar com 
queda de quase 20% em rela-
ção ao mesmo período do ano 
anterior, os números totais do 
ano ficaram próximos ao exer-
cício de 2017, apenas 3% e 2% 
inferiores em número e valor 
total respectivamente, reportou 
o relatório trimestral de 2018. 
Foram computadas 266 tran-
sações envolvendo empresas 
nacionais no 4° trimestre, re-
presentando queda de 19,15%, 
inferior às 329 registradas no 
mesmo intervalo de 2017. Das 
transações do quarto trimestre 
de 2018, 113 tiveram seus valo-
res revelados, somando R$ 42,2 

bilhões, mais de 25,6% de redu-
ção em comparação ao mesmo 
período do ano anterior.

Pelo quinto ano consecuti-
vo as empresas do segmento 
de tecnologia foram as que 
mais tiveram envolvidas em
fusões e aquisições, com 231 
transações, um aumento de 
24%. “Foi um bom ano tam-
bém para os investimentos de 
Venture Capital, foram 204 
transações e um valor total de 
R$ 6,2 bi, aumento de 7% e 
102%, respectivamente”, in-
formou o relatório. O setor fi-
nanceiro e seguros aparece na 
segunda colocação, com 157 
transações, alta de 28% no 
período, semelhante ao cres-
cimento obtido pelo setor de 
saúde, higiene e estética, que 
somou122 transações no ano.

No âmbito inbound, em 
que empresas estrangeiras in-
vestiram em companhias ba-
seadas no Brasil, foram con-
tabilizadas 288 operações de 
aquisições de negócios bra-
sileiros de janeiro a dezem-
bro de 2018. Apesar de uma 
redução de mais de 21,3% no 

número de companhias nor-
te-americanas investindo no 
país, os Estados Unidos man-
tiveram o título de principal 
investidor estrangeiro no mer-
cado nacional. As empresas 
norte-americanas realizaram 
108 aquisições, com um total 
acumulado de R$ 30,7 bilhões 
em investimentos no país.

Em termos de valores, o Reino 
Unido aparece na sequência, to-
talizando mais de R$ 5,9 bilhões 
aplicados, seguido por Japão, 
com R$ 5,2 bilhões em aportes. 
Espanha e Canadá investiram, 
respectivamente, R$ 4,4 e R$ 4,3 
bilhões. As aquisições estrangei-
ras nos subsetores de tecnologia 
e internet permanecem como as 
mais atrativas para os investido-
res internacionais, crescendo de 
25%, para um total de 70 ope-
rações.

Já as empresas brasilei-
ras realizaram 44 aquisi-
ções no mercado externo, 
tendo como alvo prioritário 
a América Latina, onde fo-
ram realizados 23 acordos, 
que juntos somaram apro-
ximadamente R$ 6 bilhões 

aportados, e os EUA, onde 
foi investido mais de R$ 3,7 
bilhões em 10 transações.

Em 2018, a TTR contabili-
zou 50 operações envolvendo 
fundos de investimentos de 
Private Equity e Venture Ca-
pital estrangeiros investindo 
em empresas brasileiras. Es-
ses aportes tiveram forte in-
fluência no volume financeiro 
das operações de capital de 
risco registradas de janeiro a 
dezembro do ano passado.

O relatório apontou que em 
2018 houve aumento de 12% 
no número de investimentos 
realizados por fundos de Pri-
vate Equity e Venture Capi-
tal estrangeiros em empresas 
brasileiras, em comparação 
ao ano anterior. Apesar da 
redução de 22% no número 
de transações, as companhias 
com sede nos EUA seguem 
como as que mais realizam 
aquisições de empresas bra-
sileiras, com um total de 108 
transações, tendo como prin-
cipais targets empresas atuan-
tes nos segmentos de tecnolo-
gia e financeiro. 

Venture Capital: R$ 327 milhões 
para ampliar rede hoteleira

A brasileira Venture Capi-
tal Investimentos (VCI), que 
trouxe a marca Hard Rock no 
Brasil, obteve R$ 327 milhões 
de crédito do fundo KCM, de 
Cingapura. Segundo a empre-
sa, os recursos serão usados 
principalmente para concluir 
as obras de dois empreendi-
mentos da marca que estão 
em fase final no país, um em 
Fortaleza (CE), e outro na Ilha 
do Sol (PR).

“Com a nova captação, va-
mos poder acelerar os planos 
de expansão no Brasil”, disse 
Sicchierolli à Reuters, contan-
do que o plano da rede é ter 
sete empreendimentos no país 
nos próximos anos, sendo seis 
no conceito de multiproprie-
dade, e um hotel convencional 
operado pela marca na capital 
paulista.

A Hard Rock tem hoje 
27 negócios em operação 
dentro de suas divisões de 
shows, eventos, cassino e 
hotelaria, a mais impor-
tante. Além dos hotéis, a 
rede tem um restaurante 
em Curitiba (PR) e outro 
em Gramado (RS), como 
parte dos 35 empreendi-

mentos em construção em 
vários países.

Misto de conjunto resi-
dencial e hotel de luxo, o 
modelo de propriedade com-
partilhada é comum nos Es-
tados Unidos e na Europa. 
No Brasil, embora já seja 
praticado há vários anos, o 
sistema só foi regulamenta-
do em dezembro. Segundo o 
presidente da VCI, Samuel 
Sicchierolli, a unidade de 
Fortaleza teve cerca de R$ 
70 milhões de cotas do em-
preendimento vendidos nos 
primeiros quatro meses.

Os empreendimentos são 
vendidos em cotas. Cada 
uma delas dá ao proprietá-
rio o direito de usar o apar-
tamento duas semanas por 
ano. No caso de Fortaleza, a 
cota unitária de cada um dos 
402 apartamentos custa R$ 65 
mil. O empreendimento tem 
previsão de entrega para 2020 
e volume geral de vendas 
(VGV) estimado em R$ 1,3 
bilhão. As cotas dos empreen-
dimentos garantem ao deten-
tor a possibilidade de utilizar 
outras unidades da rede pelo 
mundo, sem custos.
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CORRETORA DE SEGUROS APSA S/A
CNPJ Nº 34.111.401/0001-30

Relatório da Diretoria: Aos nossos clientes, acionistas e colaboradores. Submetemos à apreciação de Vsas as demonstrações contábeis da Corretora de Seguros APSA S/A, relativas ao exercício de 2018, acrescidas das notas explicativas, em confor-
midade com as disposições legais e estatutárias. Somos uma das maiores corretoras de seguros com atuação no segmento imobiliário do país, com mais de 46 anos de experiência. Em 2018, apesar da crise no segmento imobiliário, consolidamos ainda 
mais nossa parceria junto a APSA no Rio de Janeiro e em suas diversas filiais pelo Brasil, como, Salvador, Recife, Fortaleza e Maceió. Além disso, estabelecemos algumas novas alianças estratégicas com imobiliárias em outros Estados e fortalecemos 
as já existentes, como interior de SP e RN. Demos seguimento à implantação do sistema de governança corporativa e para tornar a empresa mais capacitada para as novas oportunidades no segmento de seguros, investimos no aprimoramento da 
gestão, processos e tecnologia. O resultado operacional foi de R$ 5,9 milhões, sendo o lucro obtido, equivalente a R$ 49,00 por ação, que proporcionou uma rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 301,85 %. A administração agradece aos clientes 
pela confiança e fidelidade, aos colaboradores, pelo comprometimento e talento que nos permitiram obter resultados consistentes. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Carlo Leonardo Schneider; Ronald Henrique Schneider.

Carlo Leonardo Schneider - Diretor - CPF: 010.336.707-15; Ronald Henrique Schneider - Diretor - CPF: 221.589.017-72; Rogério dos Santos Rosas - Contador - CRC-RJ 073.509/O-4 / CPF: 973.495.347-87.

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 31/12/2018 R$ 31/12/2017 R$

CIRCULANTE 2.221.160,20 2.004.447,09
 DISPONIBILIDADES 1.608.379,49 1.237.420,76
 Banco Conta Movimento 1.336.009,90 979.294,93
 Aplicações no Mercado Aberto 272.369,59 258.125,83
 CRÉDITOS A RECEBER 612.780,71 767.026,33
 Contas Correntes Devedoras 602.033,61 753.578,97
 Contas Correntes de Funcionários 10.747,10 13.447,36
NÃO CIRCULANTE 47.012,55 63.730,89
 IMOBILIZADO 45.576,62 59.730,27
 Móveis/Equip/Sistemas 215.100,01 214.690,64
 Depreciação/Amortização Acum (169.523,39) (154.960,37)
 Intangível  1.435,93  4.000,62 
 Sistema Software 27.290,48 27.290,48
 Amortização Sistema Software (25.854,55) (23.289,86)
TOTAL DO ATIVO 2.268.172,75 2.068.177,98
PASSIVO 31/12/2018 R$ 31/12/2017 R$
CIRCULANTE 719.927,65 693.377,11
 CONTAS E PROVISÕES 719.927,65 693.377,11
 Contas a Pagar/Impostos 101.929,92 100.376,30
 Salários/Benefícios/Encargos 228.763,55 218.780,36
 Provisão Férias 115.168,25 76.862,44
 Imposto de Renda 189.307,49 205.931,23
 Contribuição Social 84.758,44 91.426,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.548.245,10 1.374.800,87
 CAPITAL 100.000,00 100.000,00
 RESERVA LEGAL 20.000,00 20.000,00
 RESERVA DE LUCROS 1.428.245,10 1.254.800,87
TOTAL DO PASSIVO 2.268.172,75 2.068.177,98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
31/12/2018 R$ 31/12/2017 R$

RECEITAS 12.255.284,60 12.463.357,85
RECEITAS DE COMISSÕES 12.219.081,93 12.419.738,93
RECEITAS FINANCEIRAS 19.010,23 25.649,05
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 17.192,44 17.969,87
DESPESAS OPERACIONAIS (5.821.954,14) (6.021.285,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.384.492,49) (3.347.915,62)
PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIOS (183.994,06) (183.784,64)
ENCARGOS SOCIAIS (471.072,08) (369.438,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS (100.688,60) (164.377,40)
DESPESAS FINANCEIRAS (5.611,36) (5.338,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (613.702,81) (624.799,18)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (1.062.392,74) (1.325.631,69)
PIS S/FATURAMENTO (79.778,47) (81.220,26)
COFINS S/FATURAMENTO (368.208,24) (374.862,68)
LUCRO BRUTO 5.985.343,75 5.985.989,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (353.620,46) (359.996,90)
IMPOSTO DE RENDA (958.279,06) (975.991,38)
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO 4.673.444,23 4.650.000,75
Lucro por ação 47 47

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS
31/12/2018 R$ 31/12/2017 R$

SALDO DO EXERC. ANTERIOR 1.254.800,87 2.304.800,12
COMPLEM. DISTRIB. DIV. EXERC. 2016 0,00 (2.100.000,00)
COMPLEM. DISTRIB. DIV. EXERC. 2017 (900.000,00) 0,00
SALDO AJUSTADO 354.800,87 204.800,12
LUCRO DO EXERCÍCIO 4.673.444,23 4.650.000,75
SALDO ANTES DAS DISTRIBUIÇÕES 5.028.245,10 4.854.800,87
DISTRIBUIÇÃO DO SALDO
DIVIDENDO DISTRIB. EXERCÍCIO (3.600.000,00) (3.600.000,00)
SALDO FINAL À DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 1.428.245,10 1.254.800,87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Movimentação Capital
Reserva 

Legal
Reserva de 

Lucros Total
Saldo em 31/12/2016 100.000,00 20.000,00 2.304.800,12 2.424.800,12
Lucro Líquido 0,00 0,00 4.650.000,75 4.650.000,75
Dividendo Complementar 
Exerc. 2016 0,00 0,00 (2.100.000,00) (2.100.000,00)
Dividendos Exercício 2017 0,00 0,00 (3.600.000,00) (3.600.000,00)
Saldo em 31/12/2017 100.000,00 20.000,00 1.254.800,87 1.374.800,87
Lucro Líquido 0,00 0,00 4.673.444,23 4.673.444,23
Dividendo Complementar 
Exerc. 2017 0,00 0,00 (900.000,00) (900.000,00)
Dividendos Exercício 2018 0,00 0,00 (3.600.000,00) (3.600.000,00)
Saldo em 31/12/2018 100.000,00 20.000,00 1.428.245,10 1.548.245,10

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018: 1) Práticas 
Contábeis: 1.1) As demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformida-

de 1/3 mais os encargos sociais. 2) Capital Social/Reserva Legal: 2.1) O Capital 
Social em 31/12/2018 é de R$ 100.000,00, composto de 100.000 ações ordinárias 
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma; 2.2) A Reserva legal já está no limite máximo 
permito (20% do Capital Social) por esse motivo não tivemos a constituição de uma 
nova reserva. 3) Dividendos: 3.1) Foram distribuídos no exercício 2018 um total de 
R$ 4.500.000,00 de dividendos, sendo R$ 900.000,00 complementar do exercício 
de 2017 e R$ 3.600.000,00 referente ao exercício de 2018.

de com os dispositivos da Lei 6.404 /76, Lei 11.638/07 e devidas alterações da 
MP 449/08; 1.2) O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, atualizado 
monetariamente até 31/12/2005 e em valores nominais a partir dessa data. As de-
preciações são calculadas com base nas taxas que levam em consideração a vida 
útil econômica dos bens, seguindo parâmetros estabelecidos pela legislação tribu-
tária; 1.3) Definição do tipo de aplicação e critério de apropriação dos rendimentos. 
Recursos aplicados em Fundo de Investimentos, remunerado pela taxa média de 
mercado cujos rendimentos estão sendo apropriados ao resultado pelo regime de 
competência. 1.4) O I.R. e a CSLL são calculados conforme normas estabelecidas 
para as empresas que tem a apuração na forma de Lucro Presumido Trimestral; e 
1.5) A provisão de férias foi constituída a base de direitos proporcionais acrescidos 

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 
DO FORO CENTRAL 

6ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
AV ERASMO BRAGA, 115, L, NA CENTRAL 720, 

RIO DE JANEIRO - RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3541 

E-mail: cap06vemp@tjrj.jus.br 
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
PRESENCIAL E ON-LINE, COM PRAZO DE 30 DIAS PARA 

CONHECIMENTO E INTIMAÇÃO DO(S) FALIDO(S), DEMAIS 
CREDOR(ES) E INTERESSADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS 

DA FALÊNCIA de SATECAR ADMINISTRAÇÃO 
DE CONSORCIOS LTDA – PROCESSO 

Nº 0106939-75.1995.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA – Juiz(a) 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em 
Leilão Judicial na forma Presencial e On-line, com prazo de 30 
(trinta) dias, a todos os interessados e em especial a SATECAR 
ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA, através de seu 
administrador judicial Dr. EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES 
FERREIRA GOMES, OAB/RJ 137.473, aos falidos CANDIDA 
REGINA TOLEDO GUERRA E JORGE GOMES GUERRA, através 
de seus advogados Dr. GUILHERMO FREDERICO PIACESI 
RAMOS, OAB/RJ; Drª. FERNANDA SANTANA DE ANDRADE 
SANTOS, OAB/RJ 188.718; Dr. SERGIO TINOCO TOLEDO DE 
MARTINO, OAB/RJ 133.946 e os demais credores e interessados, 
que foi designado o LEILÃO PRESENCIAL no dia 13/03/2019 às 
16:00h, no Átrio do Fórum da Comarca da Capital/RJ, situado 
na Av. Erasmo Braga, 115, Hall dos Elevadores, Centro – Rio 
de Janeiro/RJ, pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA 
LACERDA, com escritório na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 
Salas 606 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Telefone: (21) 3559-
2092 – 97500-8904, E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br. 
DO BEM OBJETO DO LEILÃO: Conforme Laudo de Avaliação 
Indireta de Fls. 2561/2571: Prédio situado na Rua Barreiros, nº 
1186 – OLARIA – RIO DE JANEIRO – RJ. Matriculado no 6º 
RGI sob o nº 40.509. Inscrito na Prefeitura sob o nº 0.401.335-
5, C.L. 06658-9. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL/HISTORICO: O 
presente laudo tem por objetivo determinar o valor da venda de 
bem do imóvel localizado na Rua Barreiros, nº 1.186, e respectivo 
terreno que mede: 9,00m de frente e fundos por 34,40m da lateral 
direito e 32,40 da lateral esquerda, confrontando a direita com a 
propriedade de Karia Moreira Martins e esquerda com proprietário 
Martins Jordão e nos fundos com a propriedade de Manoel 
de Andrade e sucessores, demais características conforme 
matrícula 40.809 do 6º Oficio de Registro de Imóveis do Rio de 
Janeiro. Trata-se de um prédio loja frente de rua, com 632m² de 
área construída conforme consta no IPTU. Caracterização da 
Região: Trata-se de região inserida na malha urbana do Município 
do Rio de Janeiro, infraestrutura completa, ocupação mista – 
comercial / residencial multifamiliar, com padrão de ocupação 
normal próximo ao BRT de Olaria, Av. Brasil, Estrada Engenho 
da Pedra e Fórum de Olaria. Caracterização Física: A região é 
formada por construções novas e possui intensidade de tráfego 
de veículos e pedestres forte, o padrão de comércio observado é 
médio, com tipo de comércio local e atratividade baixa. Apresenta 
logradouro largo, o que facilita a locomoção, sem muitos pontos 
de engarrafamento. Apresenta também, vasta rede de transporte 
público. Serviços/Infraestrutura: É dotada de toda infraestrutura 
que normalmente serve as áreas urbanas, tais como: redes de 
energia elétrica, esgotos, pavimentação, transporte coletivo e 
telefone, postos de saúde, VLT etc. Localização do Imóvel: O 
logradouro de testada do imóvel avaliado, fica na Rua Barreiros 
a menos de 1km do fórum de Olaria, Avenida Brasil, BRT de 
Olaria e a 2KM da estrada Engenheiro da Pedra. VALORES 
FINAIS ENCONTRADOS: Valor Mercadológico: De acordo com 
os dados acima, os quais os dados acima, os quais também foram 
embasados ao valor praticado no mercado do Rio de Janeiro e 
tendo em vista a necessidade de fluição da demanda ora recebida. 
AVALIO o imóvel em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
como valor mínimo, ressaltando que os valores expressos acima 
foram obtidos em concordância com a liquidez do mercado local, 
na presente data, obedecendo aos atributos particulares dos 
imóveis, suas características físicas, sua localização e a oferta de 
imóveis assemelhados no mercado imobiliário.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
PORTAL DA PRAIA AUTO POSTO LTDA.,CNPJ 00.171.013/0001-23, tor-
na público que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio 
Ambiente – SCMA, através do processo nº 26/510.014/2019, a Licença 
Municipal de Operação para Comercio Varejista de Combustíveis Líquidos, 
localizado na Av. Rodolfo Amoedo, nº 455, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

COSTA DO PERÓ PARTICIPAÇÕES LTDA 
CNPJ: 09.584.634/0001-03 

CONCESSÃO DE LICENÇA 
COSTA DO PERÓ PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que recebeu do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA PRÉVIA LP nº IN041434, 
com validade até 20 de setembro de 2022, que a autoriza aprovando a 
concepção e localização do Complexo Turístico Resort Peró para o setor 
Hoteleiro, Residencial, Comercial e Apoio, Lazer Esportivo e Ambiental, 
lotes 01, 02, 02A, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 26, 
27, 28, 29, 34 - Setor A e 34 - Setor C, na ESTRADA DO GURIRI, S/N, - 
PERÓ, município de CABO FRIO. Processo nº E-07/200534/2006.

EUA são o maior destino de operações externas do BNDES
O site do BNDES apresen-

ta o detalhamento de contratos 
de financiamento a exporta-
ções de engenharia brasileira 
para Angola, Argentina, Costa 
Rica, Cuba, Equador, Gana, 
Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Moçambique, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, 
Venezuela.

Segundo o banco, o país ou 
empresa importadora assume 
a responsabilidade de pagar 
o financiamento ao BNDES, 
com juros, em dólar ou euro. 
Por isso, os contratos de fi-
nanciamento à exportação en-
volvem três partes: a empresa 
brasileira exportadora, o im-
portador e o BNDES.

A instituição financia exporta-
ções de engenharia brasileira para 
obras no exterior desde 1998. Os 

recursos envolvidos nessas tran-
sações são sempre liberados no 
Brasil, em reais, para a empresa 
brasileira exportadora. Além de 
serviços, o BNDES financia ex-
portações de empresas brasilei-
ras para mais de 40 países.

Essas exportações referem-
se a bens como aeronaves, ôni-
bus e caminhões. Somando-se 
os financiamentos de bens e 
serviços, o maior destino dessas 
operações são os Estados Uni-
dos (US$ 17 bilhões de 1998 a 
2017). Em seguida, vêm Argen-
tina (US$ 3,5 bilhões), Angola 
(US$ 3,4 bilhões), Venezuela 
(US$ 2,2 bilhões) e Holanda 
(US$ 1,5 bilhão).

Fundo de garantia 

Os financiamentos à ex-

portação costumam ser co-
bertos pelo Seguro de Cré-
dito à Exportação (SCE), um 
dos mecanismos de garantia 
e mitigação do risco de cré-
dito usado pelo BNDES – e 
também por outros bancos, 
públicos e privados – em 
operações de financiamento 
a vendas externas de bens e 
serviços brasileiros.

As decisões quanto às 
condições de apoio à expor-
tação e às garantias exigidas 
do importador (caso do SCE/
FGE) são tomadas pela Câ-
mara de Comércio Exterior 
(Camex) e pelo Comitê de 
Financiamento e Garantia 
das Exportações (Cofig), 
que são colegiados intermi-
nisteriais nos quais o BN-
DES não tem direito a voto 

nem poder de decisão.
O SCE é lastreado pelo Fun-

do de Garantia à Exportação 
(FGE). Ele funciona como todo 
seguro: cobra prêmios do país 
responsável pelo pagamento 
do empréstimo na medida do 
risco incorrido e, caso haja 
inadimplência do devedor, in-
deniza o financiador e busca 
recuperar o valor em atraso. 

As receitas do FGE – incluin-
do os prêmios pagos pelo impor-
tador – são transferidas para a 
conta única do Tesouro Nacional. 
Quando é necessário emitir algu-
ma indenização por conta de um 
não pagamento ou atraso, os 
recursos precisam vir do Orça-
mento Geral da União (OGU).

“É importante notar que o 
FGE é fundo contábil, ampla-
mente superavitário”, destaca 

o BNDES em seu site. “Desde 
a criação do FGE, há 20 anos, 
até outubro/2018, foram arre-
cadados US$ 1,35 bilhão em 
prêmios e pagos US$ 388 mi-
lhões em indenizações (US$ 
160 milhões para outros ban-
cos), tendo recuperado US$ 

18,9 milhões. Portanto, ainda 
que os recursos para cobertura 
de dívidas precisem transitar 
pelo OGU, eles são prove-
nientes dos prêmios pagos 
pelos devedores do financia-
mento, como é a lógica de 
qualquer seguro.”

R$ 21, 7 mi para o Museu Nacional
A diretoria do BNDES 

aprovou alteração de finali-
dade no contrato de financia-
mento para apoio ao Museu 
Nacional, assinado em junho 
de 2018. O valor da operação 
é de R$ 21,7 milhões, em re-
cursos não reembolsáveis, que 
serão destinados ao “Progra-
ma de Reconstrução do Mu-
seu Nacional”. Desse total, 
já foram liberados R$ 3,3 mi-
lhões. Com a aprovação, um 

aditivo contratual deverá ser 
assinado nos próximos dias.

R$ 13,7 milhões passarão a 
ser destinados à recuperação do 
museu, sem alterações da finali-
dade de aplicação dos recursos 
restantes: R$ 7,7 milhões serão 
aplicados na elaboração de pro-
jeto executivo arquitetônico e 
R$ 368 mil na estruturação de 
um fundo patrimonial. A previ-
são de conclusão do trabalho de 
resgate é março de 2019.

Investimentos em  
ativos fixos da China 
seguem estáveis 

Os investimentos em ati-
vos fixos da China (FAI, 
em inglês) mantiveram um 
crescimento estável no ano 
passado graças ao forte in-
vestimento privado e de alta 
tecnologia, mostraram os 
dados oficiais divulgados 
nesta segunda-feira, infor-
mou a agência Xinhua.

O FAI cresceu anualmente 
5,9% para 63,56 trilhões de 
yuans (US$ 9,38 trilhões) em 
2018, 0,5 ponto percentual 
mais rápido do que o registra-
do nos primeiros três trimes-
tres, informou na segunda-fei-
ra o Departamento Nacional 
de Estatísticas (DNE).

Privado

O investimento privado, 
representando cerca de 62% 
do total, mostrou um vigoro-
so aumento de 8,7%, acele-
rando o crescimento de 6% 
em 2017. Foi igualmente po-
sitivo o investimento nos se-
tores de alta tecnologia e de 
manufatura de equipamen-

tos, subindo 16,1% e 11,1% 
respectivamente.

A estrutura de investi-
mentos da China melhorou 
no ano passado, disse o che-
fe do DNE, Ning Jizhe, em 
uma coletiva de imprensa, 
acrescentando que mais re-
cursos foram injetados à 
proteção ambiental, agricul-
tura e outras áreas precárias.

Indústria

Além disso, o investimen-
to na indústria primária ob-
teve 12,9% no ano passado, 
mais rápido que 11,8% em 
2017. O investimento na in-
dústria secundária aumentou 
6,2%, uma alta significativa 
ante os 3,2% do ano passa-
do. O investimento na indús-
tria terciária expandiu 5,5% 
em 2018. Os dados do DNE 
ilustraram a contínua expan-
são da economia chinesa no 
geral, já que o PIB cresceu 
6,6% ano a ano em 2018, 
superando a meta oficial de 
cerca de 6,5%.

Ibovespa e dólar  
começam a semana estáveis

O Ibovespa, principal 
índice do desempenho 
das ações negociadas na 
B3, antiga BM&F, encer-
rou o pregão de hoje (21) 
com leve queda de 0,09%, 
aos 96.009 pontos. O re-
corde do índice é 96.096 
pontos, atingido na última 
sexta-feira (18).

Entre as ações que com-
põem o Ibovespa, as que 
mais se valorizaram foram 
as da Localiza ON (3,59%), 
da Suzano (2,77%) e da 

Cielo ON (2,21%). As que 
mais perderam valor foram 
as da Estácio (-5,12%), 
Magazine Luiza (-4,13%) 
e da B2w Digital (-3,26%). 
Os papéis da Petrobras, 
com valorização de 0,51%, 
e da Vale ON (0,95%) fo-
ram os mais negociados.

O dólar comercial en-
cerrou o dia financeiro com 
leve elevação de 0,07%, 
cotado a R$ 3,75. O euro 
fechou com valorização de 
0,34%, valendo R$ 4,28.
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Ano novo, preocupações antigas
Cheque especial ou rotativo do cartão 
são facilidades que podem virar ciladas

JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta 
por CONDOMÍNIO P. CLARO em face de RAFAEL MULIM DA 
COSTA ESTRELLA DE SOUZA e SORAYA COUTINHO DA COSTA 
ESTRELLA (Processo nº 0031198-93.2009.8.19.0209): A Dra. 
ERICA DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA, Juíza de Direito, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a RAFAEL MULIM DA 
COSTA ESTRELLA DE SOUZA e SORAYA COUTINHO DA COSTA 
ESTRELLA, de que no dia 05/02/19, às 17:00 horas, no Átrio do 
Fórum Regional da Barra da Tijuca, na Av. Luiz Carlos Prestes s/
nº - Barra da Tijuca/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$
748.239,59; ou no dia 12/02/19, no mesmo horário e local, a quem 
mais der independente da avaliação, o Apartamento 106, do bloco 
01, situado na Rua Desembargador Oscar Tenório, nº 205, 
Recreio dos Bandeirantes/RJ. Cf. o 9º RI, o imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 241.348, tendo sido doado, com transferência 
da nua propriedade, a Rafael Mulim da Costa Estrella de Souza, 
constando os seguintes gravames: 1) R-14: Usufruto em favor de 
Soraya Coutinho da Costa Estrella; 2) Av-15: Ficam estabelecidos os 
gravames de impenhorabilidade e incomunicabilidade do imóvel; 3) 
R-16: Penhora oriunda do presente feito. Cf. certidões, há débitos de 
IPTU de R$ 21.560,33, mais acréscimos legais (2009, 2010 e 2013 
até 2018 – FRE 2974767-2). Conforme Certidão Positiva de Débito, 
emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa 
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no 
valor de R$ 553,76, referentes aos exercícios de 2013 à 2017 (Nº 
CBMERJ: 2425428-6). Os créditos que recaem sobre o imóvel, 
inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre 
o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, 
conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do CPC. Caso o devedor, 
o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o 
promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. 
Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta 
pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. 
Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição 
far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de comissão 
ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto 
nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. 
E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio 
do Fórum e nos autos acima. RJ, 10/12/2018. Eu, Silvestre Afonso 
Rabelo Neto, Mat. 01-22376 - Titular do Cartório, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dra. Erica de Paula Rodrigues da Cunha – Juíza de 
Direito.

 AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E NOTIFICAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matricula 
JUCERJA nº 036, devidamente autorizada pela CONSTRUTORA 
SANTA ISABEL S/A., CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-
48, venderá, em primeiro público leilão extrajudicial, no dia 
28/01/2019, às 14:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 
704, Centro – Rio de Janeiro - RJ., por preço não inferior ao 
previsto no § 2º do artigo 63 da Lei nº 4.591/64, no valor de 
R$ 312.159,70 (trezentos e doze mil, cento e cinquenta e nove 
reais e setenta centavos), e, não havendo licitante que cubra 
aquele montante, venderá, em segundo e definitivo leilão, 
no dia 18/02/2019, no mesmo horário e local, isso pelo maior 
lanço obtido, o direito e ação à aquisição das (i) benfeitorias 
correspondentes ao apartamento 609, do Empreendimento 
denominado “Barra Wave Residence Club”, na Rua Alfredo 
Lopes de Souza, nº 25, no Recreio dos Bandeirantes, na 
freguesia de Jacarepaguá, nesta Cidade, Estado do Rio 
de Janeiro, e (ii) da fração ideal de 135,24/16355,36, partes 
comuns e direito a 1 (uma) vaga de garagem descoberta 
localizada no térreo, integrante do memorial de incorporação 
levado a arquivamento/registro na matrícula nº 401259 do 
9º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca da Capital do 
Estado do Rio de Janeiro. Sendo daquela fração ideal total, 
a fração de 107,76/16355,36, correspondente ao apartamento 
e a fração de 27,48/16355,36 à vaga de garagem descoberta, 
tudo consoante artigo 63 e seus parágrafos da Lei nº 4.591/64 
e incisos VI e VII do artigo 1º da Lei nº 4.864/65, combinados 
com a cláusula 8.8 do Contrato Particular de Promessa de 
Compra e Venda e Outros Pactos para Venda de apartamento, 
firmado em 05/08/2014, com RAQUEL SILVA MONTEIRO, CPF 
nº 144.269.187-58, que foi notificada por seu inadimplemento 
através do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da 
Cidade do Rio de Janeiro. Ficam desde já notificados dos 
leilões a devedora, seu procurador Sr. Luiz Carlos Mello, CPF 
nº 193.490.177-68, os fiadores Sr.Norberto Galdi Monteiro CPF 
nº 315.278.767-72 e Sra. Ione Silva Monteiro CPF nº 529.636.087-
72, e sua procuradora Ingrisei de Brito Guerra Pinto, CPF nº 
075.853.107-90, caso não sejam pessoalmente localizados 
quando da tentativa de entrega de notificações pessoais 
que lhe serão dirigidas para ciência dos atos, datas, horário 
e local supra, bem como os interessados de que os ônus 
de pagar todos os débitos relativos às cotas condominiais, 
impostos e taxas incidentes sobre o imóvel e o saldo devedor 
vincendo para completar o preço de aquisição do imóvel são 
de responsabilidade do arrematante. Ficam cientes ainda 
todos de que a arrematação far-se-á mediante o pagamento 
imediato do preço, acrescido de 5% de comissão à Leiloeira 
sobre o valor da arrematação, subrogando-se o arrematante 
nos direitos e obrigações decorrentes da promessa de compra 
e venda firmada com a devedora, especialmente as obrigações 
vincendas após a arrematação. Rio de Janeiro, 18 de dezembro 
de 2018. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

O começo do ano é uma 
oportunidade para fazer pla-
nos e tentar resolver pendên-
cias que vão desde cartões 
de crédito e carnês atrasa-
dos, até custos com educa-
ção e financiamentos. Na 
maioria das vezes, a única 
opção é recorrer a emprés-
timos bancários. Neste caso, 
todo cuidado é pouco e o 
melhor é estar munido de in-
formações.

Paulo Marchetti, CEO da 
ComparaOnline, marketplace
de seguros e produtos finan-
ceiros, respondeu algumas 
perguntas do MONITOR 
MERCANTIL sobre o as-
sunto. “Os brasileiros preci-
sam começar a criar o hábito 
de pesquisar e procurar pelas 
melhores condições. Algumas 
pessoas usam o cheque espe-
cial ou o rotativo do cartão de 
crédito para salvar as contas 
extrapoladas no final do mês, 
mas não percebem o quanto 
isso pode ser prejudicial para 
as contas a longo prazo. Essas 
são as duas facilidades ban-
cárias mais utilizadas pelos 
brasileiros que acabam sendo 
grandes ciladas, já que as ta-
xas de juros são altíssimas”, 
afirma.

Lembra que empréstimos 
também possibilitam a reali-
zação de sonhos ou quitação 
dívidas de maneira rápida 
- sem a necessidade econo-
mizar -, mas são produtos 
oferecidos pelas credoras e, 
como produto, quem o ven-
de espera o lucro. “Quem o 
utiliza acaba pagando juros, 
ficando mais caro do que se 
guardasse dinheiro. Por isso, 
é preciso sempre colocar na 
ponta do lápis e verificar os 
benefícios e desvantagens de 
cada um”, alerta.

Fundada em 2009 no 
Chile e tendo o IFC (braço 
de investimentos do Banco 
Mundial) como investidor, a 
ComparaOnline está presen-
te no Brasil e na Colômbia. 
A plataforma atua com segu-
ro auto e viagem, emprésti-
mo, cartão de crédito, conta 
corrente, seguro vida e con-
sórcio de veículos.

Na ComparaOnline desde 
2014, Marchetti é graduado 
em administração de empre-
sas pela Fundação Getúlio 
Vargas, com especialização 
em IFRS e certificação em 
análise de empresas. Traba-

lhou com fundo de investi-
mento em start up, e partici-
pou no lançamento e gestão 
de mais de 15 start ups no 
período de três anos.

O que o tomador pode 
fazer para minimizar o 
impacto que o empréstimo 
terá em seu orçamento?

- Antes de solicitar um 
empréstimo é preciso estar 
atento às contas cotidianas 
e levantar todos os seus 
gastos fixos mensais, para 
então avaliar o peso deste 
novo compromisso no seu 
orçamento. Feito isso, pes-
quise e compare as opções 
do mercado de onde é pos-
sível tomar dinheiro em-
prestado. A internet pode 
ser uma boa aliada para 
isso. Hoje, é possível usar 
ferramentas online para 
comparar ofertas de dife-
rentes financeiras e banco 
e, assim, encontrar melho-
res condições, inclusive 
taxas de juros que cabem 
no seu bolso. Empréstimo 
pode ser uma boa saída 
para o aperto, mas é preciso 
usá-lo de forma consciente.

Existe realmente um 
empréstimo ideal para 
cada perfil?

- Sim, existe. Além do 
perfil, o objetivo do em-
préstimo. Levando em 
consideração que um em-
préstimo ideal precisa ser 
aprovado com a menor taxa 
de juros possível, deve-se 
entender qual é o seu perfil 
para conseguir as melhores 
condições do mercado para 
você. Por exemplo, para 
quem é aposentado, servi-
dor público ou militar, há a 
modalidade de empréstimo 
consignado, que costuma 
ter as menores taxas de ju-
ros do mercado. Quem está 
fora desses grupos, pode 
oferecer garantias, como 
carro ou imóvel, e conse-
guir ofertas com juros me-
nores também. As pessoas 
que não se encaixam no 
consignado e não possuem 
um bem como garantia, 
devem procurar melhorar 
o seu score, mantendo um 
cadastro positivo, para au-
mentar suas chances de 
aprovação de crédito com 
melhores taxas de juros. 
Para estas pessoas, algumas 
credoras online oferecem 

taxas bastante atrativas, já 
que seus custos operacio-
nais são menores. O cliente 
deve apenas tomar em con-
ta, em todos os casos, a re-
putação da empresa e se ela 
é realmente confiável.

É sabido que o sistema 
financeiro costuma ‘pena-
lizar’ com juros maiores 
quem tem um histórico de 
mau pagador. Para quem 
está precisando renegociar 
o empréstimo, o que fazer?  

- No momento de rene-
gociar o principal é fazer 
as contas e avaliar qual o 
empréstimo vai caber no 
bolso. Porque uma renego-
ciação não cumprida, pode 
prejudicar sua vida finan-
ceira ainda mais. Uma das 
formas de reduzir o custo 
do empréstimo é oferecer 
uma garantia. Por exemplo, 
um carro que está quitado 
ou um imóvel. 

E o número de prestações, 
será que existe um “limite” 
máximo recomendado?

- Em geral, a regra é: dí-
vidas de valores menores e 
de custo mais alto devem ser 
pagas em poucas parcelas, 
enquanto dívidas elevadas, 
em geral com custo mais bai-
xo, devem contemplar prazos 
mais largos, de mais de 12 
parceladas. Aqui vale a analo-
gia do parcelamento do cartão 
aprovado pelo Banco Central, 
quando um cliente paga o mí-
nimo, o banco precisa ofere-
cer uma nova opção de parce-
lamento, que em geral vai de 
6 a 12 meses. Enquanto finan-
ciamentos de imóveis o prazo 
pode chegar a 120 meses. 

Para o devedor, renego-
ciar empréstimo significa 
também pagamento de ju-
ros maiores. Para esse per-
fil, o que fazer?

- Nem sempre renegociar 
significa juros maiores. Se o 
devedor não quitar a dívida, 
quer dizer que ele ainda vai ter 
que pagar juros para ganhar 
esse tempo. Se a dívida for 
cara, uma boa opção é ven-
der algum bem como carro ou 
casa, quitar a dívida e depois 
fazer um financiamento do 
auto ou da casa, que tem juros 
bem menores. É semelhante 
a oferecer esse mesmo bem 
como uma garantia de um 
novo empréstimo. 

Que cuidados tomar 
com o cheque especial? A 
exemplo do cartão de cré-
dito, esta modalidade cos-

tuma ser uma cilada para 
quem atrasa, não é mes-
mo?

- O cheque especial, assim 
como rotativo do cartão de 
crédito, tem sido um grande 
vilão dos brasileiros. Com 
taxas de juros que chegam 
a 500% ao ano, esta modali-
dade de empréstimo deve ser 
evitada o máximo possível, 
pois nada mais é do que um 
crédito pré-aprovado pelo 
banco para cobrir o saldo 
negativo de sua conta. Se for 
inevitável usá-lo, não deixe 
que se estenda por muitos 
dias. O ideal é não passar de 
um ou dois dias, até que caia 
o salário e consiga pagar a 
dívida.

Modalidades de empréstimo
Veja na tabela abaixo, como deve ser usado o empréstimo pessoal, o empréstimo consignado 

e o cheque especial:




