
OPINIÃO
A China em transformação 
e as suas implicações
Alessandra Scangarelli Brites, página 2

OPINIÃO
A China em transformação 
e as suas implicações
Alessandra Scangarelli Brites, página 2

mercantil www.monitordigital.com.br

ANO CVII - Nº 28.305
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, quinta-feira,
24 de janeiro de 2019

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,7620

Dólar Turismo R$ 3,9070

Euro R$ 4,2822

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

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

Iuan R$ 0,5544

Ouro (gr) R$ 156,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.
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Brasil abandona postura histórica 
e reconhece golpe na Venezuela
General Mourão 
descarta participação 
em uma intervenção 
no país vizinho

Juan Guaidó, presidente da As-
sembleia Nacional, se declarou 
presidente interino da Venezuela. O 
movimento foi taxado como golpe 
pelo presidente eleito Nicolás Ma-
duro, que promete continuar à fren-
te do país. Apesar do quadro incer-
to, o Itamaraty decidiu reconhecer 
Guaidó.

A posição do Ministério das Re-
lações Exteriores do Brasil, refor-
çada da Suíça pelo presidente Jair 
Bolsonaro, é uma guinada na tradi-
ção do país de não intervenção em 
assuntos internos de outras nações. 
O movimento é ainda mais teme-
rário se for lembrada a fracassada 
tentativa de golpe contra o então 
presidente Hugo Chávez, em 2002.

O presidente em exercício do 
Brasil, general Hamilton Mourão, 
descartou a hipótese de o país par-

ticipar de uma eventual intervenção 
na Venezuela: “Não é da nossa po-
lítica externa intervir nos assuntos 
internos de outros países”, garantiu.

O Brasil foi um dos primeiros 
países na América Latina a reco-
nhecer Juan Guaidó como presi-
dente interino da Venezuela. Os 
Estados Unidos se manifestaram 
no mesmo sentido, assim como Ca-
nadá, Argentina, Chile e Colômbia, 
entre outros menos representativos. 
O secretário-geral da Organização 
dos Estados Americanos, Luis Al-
magro, reconheceu Guaidó e felici-
tou o deputado pelo juramento.

Na outra ponta, Rússia, México 
e Bolívia apoiam Maduro. O pre-
sidente venezuelano anunciou o 
rompimento das relações com os 
Estados Unidos e deu 72 horas para 
todos os funcionários diplomáticos 
norte-americanos deixarem o país. 
O ministro da Defesa, Vladimir Pa-
drino, garantiu o apoio das Forças 
Armadas a Maduro.

Foram registradas manifestações 
contra e a favor do governo elei-
to. Em um dos atos pró-Maduro, 
Diosdado Cabello, ex-presidente 
da Assembleia, fez um chamado à 

defesa da gestão. “Vamos fazer um 
chamado à unidade dos partidos 
do pólo democrático, juventude, 

estudantes, as mulheres, para en-
frentar qualquer agressão contra o 
povo. Eles sabem que nos marcos 

da Constituição não podem fazer o 
que estão fazendo. E nós temos que 
defender a Constituição.”

Guaidó faz juramento e diz ser presidente em exercício da Venezuela

AsambleaVE

Guedes aposta em 
política neoliberal 
para zerar déficit 
ainda este ano

A reforma da Previdência, as 
concessões de petróleo e as privati-
zações permitirão ao governo zerar 
o déficit orçamentário neste ano, 
disse nesta quarta-feira o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, em 
entrevista à Bloomberg, em Davos, 
na Suíça, onde participa do Fórum 
Econômico Mundial.

Ele, no entanto, ressaltou que o 
país precisa levar adiante reformas 
estruturais que reduzam o gasto 
público para que essa redução seja 
sustentável nos próximos anos.

Perguntado em quanto tempo 
conseguiria zerar o déficit nomi-
nal do setor público, que alcançou 
7,10% do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e dos servi-
ços produzidos no país), Guedes 
respondeu sobre o déficit primário 
do Governo Central (Tesouro Na-
cional, Previdência Social e Banco 
Central), que deve terminar 2018 
em torno de 2% do PIB. 

Segundo o ministro, metade dos 
recursos para zerar o déficit orça-
mentário viria da reforma da Pre-
vidência. A outra metade viria das 
concessões de petróleo, principal-
mente da camada pré-sal, e de priva-
tizações de estatais. Ele admitiu que 
a meta é ousada, mas que é assim 
que as grandes empresas trabalham.

O ministro adiantou valores. Se-
gundo ele, a venda de subsidiárias 
de duas ou três grandes estatais ren-
deria em torno de US$ 20 bilhões, 
equivalente a R$ 75,3 bilhões pela 
cotação de venda do dólar comercial 
desta quarta-feira. A meta de déficit 
primário para este ano está em R$ 
159 bilhões. Ele disse que pode cor-
tar cerca de US$ 10 bilhões (R$ 37,7 
bilhões pelo câmbio do dia) de sub-
sídios, mas disse que o principal de-
safio será a reforma da Previdência.

Produção, trabalho e saúde 
fora das metas do governo

A criação do 13º para o Bolsa 
Família é uma das poucas, talvez 
única, meta do Governo Bolsona-
ro que vai beneficiar a população. 
As 35 propostas dos primeiros 100 
dias anunciadas pelo ministro-che-
fe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
ficam circunscritas aos limites da 
burocracia e da pouca ambição.

Nem mesmo as reformas da 
Previdência e tributária, tão ca-
ras à equipe econômica, constam 
do plano de 35 metas prioritárias. 
Perguntado sobre as mudanças nas 
aposentadorias, Lorenzoni não quis 
se comprometer com prazos.

O prazo de 100 dias, aliás, nem 
será cumprido. O ministro da Casa 
Civil disse que parte das metas co-
meçará a ser implementada no perí-
odo para ser concluída mais adian-

te. Dilma Rousseff não explicaria 
melhor.

Lorenzoni destacou a redução da 
máquina administrativa, com extin-
ção de 21 mil funções comissiona-
das e gratificações. Michel Temer 
fez a mesma promessa em 2016, 
mas o número de cargos acabou au-
mentando em 2 mil.

Apesar de o Brasil atravessar 
uma das mais sérias crises econô-
micas da história, com produção 
estagnada e mais de 27 milhões de 
pessoas sem emprego ou acesso a 
trabalho, o governo deixou estes te-
mas de fora da lista de prioridades.

Na economia, fala-se em com-
bater a fraudes no INSS, rever a 
inserção econômica internacional, 
abrir cadastros de desempregados 
para empresas privadas do setor de 

recrutamento e outras medidas bu-
rocráticas. Na educação, uma única 
meta: lançamento de um progra-
ma nacional de definição de solu-
ções didáticas e pedagógicas para 
alfabetização. Na área da saúde, 
igualmente apenas uma proposta: 
aumentar a cobertura para cinco 
vacinas.

As propostas mais concretas 
para a economia levarão tempo 
para dar resultado, e não necessa-
riamente este será positivo. São as 
privatizações na infraestrutura (fer-
rovias, aeroportos e terminais por-
tuários) e a aprovação pelo Conse-
lho Nacional de Política Energética 
da revisão do contrato da cessão 
onerosa e dos parâmetros técnicos 
e econômicos da licitação de área 
do pré-sal. Página 3

Mais empregos com carteira... mas o salário, ó!
Com o setor de serviços con-

centrando 75% das vagas e salá-
rios menores, o mercado formal 
de trabalho abriu 529.554 vagas 
em 2018, variação de 1,40%, se-
gundo o Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Ca-
ged), que com o fim do Ministério 
do Trabalho passa a ser divulgado 
pela pasta da Economia. Foi o pri-
meiro resultado positivo em qua-
tro anos. Apenas em dezembro, 
foram fechados 334.462 postos de 
trabalho (-0,87%).

O resultado de 2018 é relativa-
mente próximo ao de 2014, quando 
o saldo do Caged foi de 420.690 

vagas. O melhor resultado da série 
histórica foi registrado em 2010, 
quando foram criados 2.223.597 
empregos com carteira. Nos oito 
anos de Governo Lula (2003-2010), 
o saldo superou 12,7 milhões.

Os dados de dezembro mos-
tram continuidade da tendência de 
salários inferiores para quem en-
tra no mercado de trabalho. O ga-
nho médio de quem foi contratado 
era de R$ 1.531, 28. Quem saiu 
ganhava R$ 1.729,51. Ou seja, os 
admitidos receberam, em média, 
11,4% a menos. Em relação a de-
zembro do ano anterior, o salário 
médio de admissão teve aumento 

real de 0,21%, enquanto o de des-
ligamento recuou 1,39%.

Entre as vagas com mais em-
pregos, estão ocupações, em ge-
ral, de menor remuneração: ali-
mentador de linha de produção 
(100.061), faxineiro (61.653), 
auxiliar de escritório (56.511), 
servente de obras (42.372) e aten-
dente de lojas/mercados (37.079).

O emprego formal cresceu 
mais na faixa entre 18 e 24 anos 
(845.671 vagas) e para homens 
(327.354, ante 202.200 para mu-
lheres). A predominância foi de 
vagas com ensino médio comple-
to (529.951). 
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Supremo e o voto 
secreto no Senado

O Supremo Tribunal Federal (STF) terá pela frente, na sessão do 
dia 7 de fevereiro, o primeiro tema indigesto do ano. Os ministros 
enfrentarão o chamado voto secreto no Senado. Questão trazida no 
Mandado de Segurança 36.169/DF impetrado pelo senador Lasier 
Martins (PSD-RS) que impugna o Regimento Interno do Senado 
Federal no que consistia a exigência de votação sigilosa para a 
eleição da mesa diretora.

Para a correta compreensão da questão, que, aparentemente, afig-
ura-se simples, há que se fazer uma brevíssima digressão sobre os 
acontecimentos que circundaram o tema.

No dia 19 de dezembro de 2018, o ministro Marco Aurélio Melo, 
proferiu decisão, relativamente ao pedido liminar, nos seguintes ter-
mos: “Defiro a liminar, para determinar que a eleição para os cargos 
da Mesa Diretora do Senado Federal, na sessão preparatória de 1º de 
fevereiro de 2019, ocorra por meio do voto aberto dos Senadores”.

Marco Aurélio afirma que “constitui fator de legitimação das 
decisões governamentais, indissociável da diretriz que consagra a 
prática republicana do poder, o permanente exercício da transpar-
ência” e concluiu asseverando que “inexiste órgão – menos ainda 
composto por mandatários eleitos – que escape à claridade imposta 
pela Lei Maior e ao crivo da ampla e nítida fiscalização social, prer-
rogativa inafastável da cidadania”.

Portanto, para Marco Aurélio Melo todas as votações proferidas 
no Congresso Nacional devem, inequivocamente, ser despidas de 
sigilosidade.

A Mesa do Senado Federal ingressou com pedido de suspensão 
de liminar, a qual foi deferida, no plantão de recesso, pelo presiden-
te Dias Toffoli, “ante o risco de comprometimento à ordem pública, 
delineada, in casu, pelo princípio constitucional da separação dos 
Poderes (art. 2º, CF/88)”.

Feitas essas considerações 
iniciais, há que se adentrar efe-
tivamente na matéria deduzida 
no mandado de segurança, para 
tanto será necessário fazer uma 
breve incursão sobre o posicio-
namento da Suprema Corte no 
que tange à exigibilidade, como 
regra, de que as votações nas Ca-
sas de Leis sejam abertas, em res-
peito ao princípio da publicidade 
dos atos públicos.

Tal posicionamento se eviden-
ciou nos julgamentos da ADPF 378/DF-MC (relator para acórdão, 
ministro Roberto Barroso, DJe de 8/3/16) e do Mandado de Se-
gurança 33.908/DF-MC (relator ministro Edson Fachin, DJE de 
1/12/15), oportunidade em que a Corte Suprema sinalizou no sen-
tido de que a publicidade das deliberações públicas é a regra.

Conforme ressaltado na suspensão de liminar pelo ministro 
presidente, o entendimento “foi formado no âmbito de julgados que 
apreciaram situações deliberativas das Casas Legislativas previstas 
na CF/88 e que versavam sobre o papel institucional dos órgãos – 
projetando-se, portanto, para além do campo meramente interno de 
desenvolvimento dos trabalhos”.

Ou seja, vinculados às votações relativas aos projetos de emen-
das constitucionais, de leis ordinárias e complementares, portanto, 
aqueles atinentes às funções primárias do cargo político que ocu-
pam os parlamentares.

Todavia, tal posicionamento não pode prosperar quando a vo-
tação é para a escolha dos ocupantes da mesa diretora das re-
spectivas casas legislativas, uma vez que se trata de uma eleição, 
para ocupação de um cargo público eletivo, devendo respeitar o 
estabelecido no artigo 14 da Constituição Federal, o qual esta-
belece que os sufrágios serão exercidos pelo voto obrigatório e 
secreto.

A sigilosidade tem por objetivo impedir que forças externas 
possam influir no direito de voto nas escolhas de ocupantes de 
cargos eletivos das casas legislativas do país. Com efeito, sem 
dúvidas que a votação “aberta” resultará no ressurgimento do 
pernicioso e odioso “voto de cabresto”. Porém, partidário, em 
que as agremiações, com receio de retaliação, apoiam o candi-
dato do governo.

Ademais, o Regimento Interno do Senado estabelece, categori-
camente, que os votos nas eleições da mesa diretiva serão secretos. 
Assim, uma decisão contrária seria uma indevida invasão do Poder 
Judiciário na dinâmica interna do Poder Legislativo, ferindo a sepa-
ração dos Poderes estabelecida no artigo 2º da Constituição.

O Supremo terá a missão de decidir a questão; todavia, nem de 
longe a Corte Suprema vive seus áureos momentos, em que suas 
decisões eram coerentes com a ordem constitucional, uma vez que 
o famigerado ativismo judicial, aos poucos, se imiscuiu em julga-
mentos, inclusive, reinterpretando cláusulas pétreas para retirar di-
reitos fundamentais dos cidadãos.

Assim, não há como identificar, com precisão, qual seja a de-
cisão final dos senhores ministros, porém, inequivocamente, há dois 
distintos caminhos, um constitucional e outro populista. Qual será 
adotado pelo STF?

q  Marcelo Aith
Advogado, especialista em Direito Criminal e Direito Público.

A teoria do consumidor na micro-
economia preocupa-se em entender 
como são feitas as escolhas de bens 
para, a partir daí, deduzir a demanda. 
Na prática, o que se busca é com-
preender como as pessoas alocam sua 
renda para a aquisição de mercadorias 
e serviços diversos, de acordo com 
suas preferências e respeitando a sua 
restrição orçamentária para maximi-
zarem sua satisfação.

De fundamental importância para 
que as empresas decidam quanto 
ofertar e a que preço, a modelagem 
das escolhas dos consumidores, há até 
pouco tempo, era limitada por conta 
dos cálculos complexos envolvidos 
no processo. Entretanto, com o ad-
vento da Inteligência Artificial, isso 
mudou. A curva da demanda agora 
pode ser mais assertiva do que jamais 
imaginado pelos economistas clássi-
cos e neoclássicos.

Ao levar em consideração outras 
variáveis que não somente preço, 
como renda e tipos de bens deman-
dados, uma empresa pode saber ex-
atamente quanto de sua produção 
será consumido, que público vai 
consumir e, o melhor: onde estão 
aqueles que ainda não conhecem 
seus produtos.

Além de levar em consideração 
as variáveis clássicas da microeco-
nomia, a modelagem de AI observa 

dados como sexo, geolocalização e 
perfil de compras que, após anoni-
mizados, servem para a formação de 
perfis de grupos de consumidores, 
chamados personas.

Com a base dados da própria em-
presa, é possível entender o histórico 
de compras de grupos de consumi-
dores. Tais dados são combinados 
com uma base maior e, por meio 
do uso de inteligência artificial, são 
transformados em informações que 
permitem à empresa otimizar vendas 
e melhorar a rentabilidade dos negó-
cios, seja através de campanhas mais 
assertivas ou até de uma gestão de es-
toque correta.

Com o uso da AI também é pos-
sível encontrar uma função utili-
dade – relação matemática que as-
socia níveis de utilidade a cestas de 
mercado individuais – mais com-
pleta e que expresse as preferências 
do consumidor que forma a persona 

que consome determinados produ-
tos.

Desta forma, em vez de a empresa 
oferecer todos os produtos para todos 
os clientes e potenciais, ela passa a 
direcionar suas ofertas para quem tem 
o perfil de compra adequado àquele 
produto. Isso aumenta a assertividade 
e reduz custos, ao possibilitar um di-
recionamento a quem realmente se 
interessará pela oferta. Com menos 
recursos, se pode aumentar a taxa de 
conversão.

Deve-se lembrar que a utilidade 
marginal do consumidor (satisfação 
adicional obtida do consumo de uma 
unidade a mais de determinado bem) 
é decrescente, pois, à medida que se 
consome mais de determinada mer-
cadoria, quantidades adicionais terão 
menor utilidade.

A AI, após encontrar e multiplicar 
o potencial de mercado ao identifi-
car as personas ideais para comprar 
determinados produtos, deve ser 
voltada à retenção e rentabilização 
do cliente. A partir do momento que 
o consumidor começa a se relacionar 
com a empresa, pode-se entender seu 
comportamento que norteará novas 
ofertas. É bom para a empresa e para 
o consumidor final.

q  Rodrigo Cunha
Sócio da Neurotech.
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Regimento 
estabelece que 
votos nas eleições 
da mesa diretiva 
serão secretos

‘Adeus, minha concubina’

Uma empresa pode 
saber quantos, quem 
e onde estão seus 
consumidores

Como prever a demanda com inteligência artificial

Mais do que um período históri-
co de embates ideológicos, o século 
XX caracterizou-se pela derrota 
total das aristocracias em todo o 
globo e de suas estruturas sociais, 
econômicas e políticas. Por fim, 
aos que não nasceram com sangue 
nobre, mas conquistaram poder 
através do acúmulo de capital, foi 
finalmente atingida a meta de co-
mandar o sistema político-econômi-
co internacional.

Contudo, não se contava nesta 
mesma época que os humanos per-
tencentes aos estratos mais inferi-
ores da pirâmide social, os trabal-
hadores, surgissem com o objetivo 
não apenas de contestar o poder 
aristocrata, mas, principalmente, o 
burguês, e derrotá-los de uma vez 
por todas, implementando um novo 
modelo, em que a divisão de poder 
entre classes não existisse mais.

Tanto o Ocidente, quanto o Ori-
ente experienciaram este momento 
histórico, cada um com suas carac-
terísticas particulares. Um país que 
talvez seja símbolo desta época é a 
República Popular da China.

Após vivenciar a ascensão e o de-
clínio de diferentes dinastias impe-
riais, ser invadida e ter seu território 
dividido pelas forças aristocráticas 
e burguesas ocidentais e japonesas, 
em conluio com uma classe de sen-
hores da guerra e uma elite bastante 
individualista, os chineses conti-
nentais responderam a estes desa-
fios com a Revolução Chinesa, de 
teor ideológico socialista, em 1949.

Sob o comando de Mao-Tse-
Tung, conseguiram expulsar os in-
vasores estrangeiros e isolar esta 
elite chinesa nas ilhas que con-
stituem parte do território chinês, 
e nas últimas décadas Pequim vem 
tentando reinstituí-las ao todo na-
cional.

As transformações impulsion-
adas pela revolução, como todo 

evento histórico-social do tipo, são 
iminentemente violentas e cheias de 
contradições que aferem resultados 
bons e ruins. É neste contexto que 
o filme Adeus, minha concubina,
dirigido por Chen Kaige e lançado 
em 1º de janeiro de 1993, indicado 
a dois Oscar – de Melhor Filme 
Estrangeiro e Fotografia – explora 
o seu enredo sobre os jovens ar-
tistas ChengDieyi e DuanXiaolou, 
interpretados por dois dos maiores 
nomes da atuação chinesa, Leslie 
Cheung e Fengyi Zhang.

Estes filhos da classe menos fa-
vorecida, abandonados à própria 
sorte, encontram no mundo da 
ópera chinesa uma oportunidade de 
transformar suas vidas, levando à 
dedicação de seus esforços a níveis 
extremos que, no caso de Cheng, 
chegam a um completo rompimento 
entre a fronteira do mundo real e da 
arte dramática.

Apenas recentemente às mul-
heres é permitido que tenham papé-
is nas centenárias óperas, que desde 
os tempos dos imperadores eram 
destinadas apenas aos homens. 
Cheng interpreta figuras femininas 
que confrontam a liderança mascu-
lina de Duan.

Enquanto finge estar apaixo-
nado pelo colega no palco, Cheng 
começa a desenvolver sentimentos 
românticos reais por seu parceiro de 
cena, que não são recíprocos. Com 
a chegada de Juxian, vivida pela 
grande atriz Gong Li, namorada 
de Duan, o trio mantém uma rela-
ção complicada, baseada em amor 
e ódio, semelhante ao mundo de 
turbulentas mudanças pelas quais a 
China passa.

Esta obra clássica do cinema 
chinês, além de um cenário histórico 
bastante significativo, traz uma car-
ga de reflexão psicológica bastante 
pertinente sobre as alternativas que 
os indivíduos encontram em meio 

a um contexto bastante tumultuado 
e que apresenta poucas alternativas 
aos mais sensíveis.

O ativismo atual, provavelmente, 
diria que Cheng é um exemplo co-
mum de personagem que acaba 
representando os homossexuais, 
em um país que ainda encontra 
dificuldades em aceitar inteira-
mente aqueles que têm orientações 
sexuais diversas ao da maioria. No 
entanto, reduzir este personagem a 
esta questão seria limitar em muito 
a complexidade que uma grande 
narrativa cinematográfica deseja 
trazer ao público.

A obsessão e paixão de Cheng 
pela ópera é parte de um rígido 
método imposto pela sua escola 
de interpretação, que o submeteu 
a verdadeiras torturas em prol da 
perfeição artística, fazendo com 
que apagasse todos os vestígios 
masculinos da sua personali-
dade.

Todo este contexto demonstra 
como violenta e exploradora era a 
estrutura social para os mais hu-
mildes e como também a mente 
humana encontra refúgios de um 
mundo bastante inóspito aos mais 
sensíveis. Adeus, minha concu-
bina é uma obra-prima do cinema 
mundial que merece a sua atenção 
pela estória, fotografia e interpre-
tação.

Com planos de câmera e ilumi-
nação belíssimos que incutem dra-
maticidade aos conflitos exteriores 
e interiores dos personagens, esta 
obra certamente é fundamental para 
os que começam a descobrir o cin-
ema chinês.

q  Alessandra Scangarelli 
Brites

Jornalista, editora da  
Revista Intertelas e especialista 

em relações internacionais e 
audiovisual russo e asiático
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Promessas do ‘sem’ dias que seriam 100
Após 22  
dias governo  
anuncia 35  
metas e promete 
cumprir 90% 

Após 23 dias da posse, o 
novo governo anunciou as 
35 metas prometidas para se-
rem executadas em 100 dias. 
Coube ao ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
apresentou à imprensa nes-
ta quarta-feira (23) as ações 
prioritárias do Governo Fe-
deral para os primeiros 100 
dias de gestão. O documen-
to-base já havia sido divul-
gado durante o período de 
transição e traz extensa des-
crição do planejamento de 
governo.

Com metas organizadas 
por ministério, o ministro 
Onyx apresentou cada uma 
das 35 ações prioritárias. O 
Ministério da Economia, o 
mais demandado, possui 5 
ações. Em fala durante apre-
sentação, o ministro disse 
que nem todas elas serão 
concluídas em até 100 dias, 
mas afirmou esperar obter 
um índice de execução su-
perior a 90%. A maioria, in-
formou, deve começar a ser 
posta em prática nas próxi-
mas três semanas.

As metas apresentadas 
pelo ministério são:

Economia - combate a 
fraudes no INSS: revisar 
cerca de 6,4 milhões de be-
nefícios administrados pelo 
INSS. A MP 871 foi publi-
cada na semana passada; re-
dução da máquina adminis-
trativa com a extinção de 21 
mil funções comissionadas e 
gratificações; inserção eco-
nômica internacional, pro-
movendo ações de facilitação 
de comércio, convergência 
regulatória, negociar acor-
dos comerciais e reformar a 
estrutura tarifária nacional, 
reduzir custos de aquisição 
de insumos, bens de capital 
e bens de informática; Sine 
aberto: envolvendo cadas-
tros de desempregados para 
empresas privadas do setor 
de recrutamento; concursos 
públicos e eficiência admi-
nistrativa, para:estabelecer 
novos critérios condicionan-
do a análise de demanda de 

concursos públicos à adoção 
de medidas como a digita-
lização de serviços, revisão 
de processos, readequação 
de estrutura e competências, 
adesão ao processo centrali-
zado de compras.

Educação – alfabetização, 
acima de tudo via lançamento 
de um programa nacional de 
definição de soluções didáti-
cas e pedagógicas para alfa-
betização, com a proposição 
de método para redução do 
analfabetismo a partir de evi-
dências científicas.

Saúde - Cobertura vaci-
nal, aumentar a cobertura 
para as vacinas pentavalente, 
poliomielite, pneumocócica, 
tríplice viral D1 e febre ama-
rela.

Justiça e Segurança Pú-
blica - posse de armas já 
com o decreto que facilita a 
posse de armas foi assinado 
em 15 de janeiro pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro; lei 
anticrime propoondo projeto 
de lei para aumentar a eficá-
cia no combate ao crime or-
ganizado, ao crime violento 
e à corrupção. Projeto pre-
tende reduzir pontos de es-
trangulamento do sistema de 
justiça criminal; Operação 
Lava Jato com imediata re-
composição do efetivo poli-
ciais envolvido na operação, 
por meio de recrutamento 
para missões e remoções.

Relações Exteriores - re-
dução tarifária do Mercosul 
e aperfeiçoar instrumentos 
favoráveis ao setor produti-
vo por meio de redução tari-
fária e dinamização da agen-
da externa, além de mais 
exportações e barateamento 
dos insumos e de produtos 
e serviços para o cidadão; 
retirada do Brasil do padrão 
passaporte do Mercosul e 
retomar o brasão da Repú-
blica como identidade visual 
do documento: fortalecer a 
identidade nacional e o amor 
à pátria.

Controladoria-Geral 
da União (CGU) - ocupa-
ção de cargos no governo se 
dará:impedindo o loteamen-
to político de cargos públi-
cos, adotando critérios ob-
jetivos de nomeação, como 
experiência comprovada, 
qualificação técnica e ido-
neidade moral; Programa 
Pela Ética e Cidadania: Ela-
borar e disseminar agenda 
de promoção da ética e da 
cidadania a ser adotada por 
escolas em sala de aula; co-

mitê de combate à corrupção 
e instituir comitê interminis-
terial para condução da polí-
tica de combate à corrupção 
na administração pública 
federal; Sistema anticorrup-
ção capacitando servidores 
das unidades de gestão da 
integridade e monitoramen-
to dos órgãos e entidades do 
poder Executivo federal.

Agricultura - Estímulo 
à agricultura familiar, com 
ampliação para dois anos o 
prazo de validade das decla-
rações de aptidão (DAP) do 
Programa Nacional da Agri-
cultura Familiar (Pronaf).

Meio Ambiente - Sistema 
de Recuperação Ambiental, 
aperfeiçoando o procedi-
mento de conversão de mul-
tas do Ibama; Plano Nacional 
de Combate ao Lixo no Mar, 
consolidando diagnósticos, 
reavaliando indicadores de 
qualidade ambiental, definir 
valores de referência e esta-
belecer diretrizes no âmbito 
de uma agenda nacional de 
qualidade ambiental urbana.

Infraestrutura – Priva-
tizações e ampliar investi-
mentos na malha ferroviária 
e modernizar e ampliar a 
infraestrutura de 12 aero-
portos, leiloar 10 terminais 
portuários para ampliar ca-
pacidade de armazenar e 
movimentar graneis líquidos 
combustíveis.

Cidadania - 13º do Bolsa 
Família, expandir a transfe-
rência de renda para as 14 
milhões de famílias aten-
didas pelo Bolsa Família; 
Bolsa Atleta: Modernizar, 
programa para o estímulo de 
jovens atletas.

Minas e Energia - Ces-
são Onerosa: Obter aprova-
ção do Conselho Nacional 
de Política Energética para 
a revisão do contrato da ces-
são onerosa e dos parâme-
tros técnicos e econômicos 
da licitação de área do pré-
sal, previstas para o terceiro 
trimestre de 2019.

Mulher, Família e Di-
reitos Humanos - Campa-
nha nacional de prevenção 
ao suicídio e à automutila-
ção de crianças, jovens e 
adolescentes: Implementar 
ações de conscientização e 
disseminação de informa-
ções visando à prevenção da 
automutilação e do suicídio; 
Lei Brasileira de Inclusão: 
Garantir promoção do exer-
cício dos direitos e das li-
berdades fundamentais pelas 

pessoas com deficiência e 
sua inclusão; educação do-
miciliar, regulamentar o di-
reito à educação domiciliar, 
reconhecido pelo STF, por 
meio de medida provisória, 
beneficiando 31 mil famílias 
que se utilizam desse modo 
de aprendizagem.

Ciência e Tecnologia - 
Centro de Testes de Tecno-
logias de Dessalinização: 
Mapear tecnologias em sis-
temas de dessalinização de 
água nas condições de ope-
ração no semiárido; Ciência 
na Escola: Promover a inte-
ração entre universidades e a 
rede de escolas públicas para 
o ensino de ciências.

Desenvolvimento Re-
gional - Plano Nacional de 
Segurança Hídrica: Elaborar 
o plano para construção de 
barragens, sistemas aduto-
res, canais e eixos de inte-
gração de natureza estratégi-
ca e relevância regional.

Turismo - Melhorar am-
biente de negócios: Instituir 
a Política Nacional de Ges-
tão Turística do Patrimônio 
Mundial. Publicar instrução 
normativa que possibilita a 
implantação da gestão turís-
tica de áreas da União com 
potencial para o desenvolvi-
mento sustentável do turis-
mo.

Secretaria de Governo - 
Reestruturação da Empresa 
Brasil de Comunicação: Ra-
cionalizar a estrutura da em-
presa e valorizar a qualidade 
do conteúdo.

Secretaria-Geral - Es-
truturas e processos minis-
teriais: Melhorar a gestão 
do uso de recursos públicos 
dentro do programa de mo-
dernização do Estado.

Advocacia Geral da 
União (AGU) - Atendimen-
to eletrônico de devedores 
dos órgãos federais: Ampliar 
a arrecadação ao implemen-
tar instrumentos facilitado-
res de pagamento de débitos 
com a União.

Banco Central - Inde-
pendência do Banco Cen-
tral: Seguir modelo vigente 
em economias avançadas, 
garantindo a independência 
do Banco Central; Critérios 
para dirigentes bancários: 
Aprimorar a governança de 
instituições financeiras pú-
blicas por meio da fixação 
de critérios para o exercício 
do cargo, alinhando com 
exigências existentes para o 
setor privado.

Bolsonaro: reforma  
da Previdência fará 
cortes ‘substanciais’

A reforma da Previdên-
cia que será enviada ao 
Congresso trará “substan-
ciais” cortes nos desem-
bolsos previdenciários e 
estabelecerá uma idade mí-
nima de aposentadoria. A 
informação é do presiden-
te Jair Bolsonaro durante 
entrevista exclusiva, nesta 
quarta-feira, à emissora de 
televisão da Bloomberg, 
empresa internacional de 
notícias, em Davos, na Su-
íça, onde participa do Fó-
rum Econômico Mundial.

Após confirmar que o 
plano de privatização está 
quase pronto, se disse com-
prometido a adotar medi-
das para impedir qualquer 
movimento negativo na 
economia brasileira. Se-
gundo o presidente, há uma 
“consciência” no país que 
as reformas em discussão, 
como a da Previdência e a 
tributária, são “vitais”. De 
acordo com a reportagem 
publicada em inglês no site 
da Bloomberg, Bolsonaro 
disse que a aprovação da 
proposta é praticamente 
certa por causa da situação 
econômica do país.

Comércio exterior

De acordo com a publica-
ção da Bloomberg, Bolsona-
ro disse que há esforços para 
modernizar o Mercosul (bloco 
que reúne Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai, além da 
Venezuela, que está suspensa) 
e permitir que o Brasil faça 
acordos comerciais separados 
do bloco. O texto menciona o 
impasse nas negociações entre 
Mercosul e União Europeia. 
De acordo com a reportagem, 
o presidente afirmou que as 
dificuldades envolvem a re-
sistência da França à demanda 
brasileira relacionada a bens 
agrícolas.

Durante a entrevista à 
Bloomberg, segundo a re-
portagem, o presidente fez 
questão de responder sobre 
as investigações relaciona-
das às movimentações finan-
ceiras atípicas envolvendo 
Fabrício Queiroz, ex-asses-
sor do deputado estadual e 
senador eleito Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ). De acordo 
com Bolsonaro, se for com-
provado que o filho errou, 
“terá que pagar o preço” pe-
las ações atribuídas a ele.

Fria Suíça reflete  
clima quente no Brasil

A participação brasileira em Davos foi alvo de críticas 
da esquerda e da direita. A primeira centrou fogo no de-
spreparo e na falta de visão mundial do Governo Bolso-
naro. A segunda, pragmática, cobrou compromissos com 
as reformas tão necessárias para colocar mais dinheiro no 
cassino mundial.

O discurso do presidente do Brasil não foi apenas cur-
to; foi irrelevante, esquivando-se de compromissos que, 
esperava a banca mundial, Jair Bolsonaro assumiria em 
sua estreia nos salões acarpetados. Os motivos podem ser 
especulados. O cancelamento de entrevistas nesta quarta-
feira, não só do presidente, mas também de seus dois ho-
mens fortes – Sérgio Moro e Paulo Guedes – reforça a tese 
de tensões internas.

O ministro da Economia se esforçou para que a 
delegação chegasse à Suíça com uma proposta de re-
forma da previdência alinhavada. O lado mais prag-
mático do governo entendeu que seria um risco apre-
sentar abertamente um plano aos financistas em meio 
a uma tumultuada composição no Congresso Nacio-
nal.

Além disso, Jair Bolsonaro está cada vez mais próximo 
das denúncias contra o filho Flávio, que passaram do ter-
reno das práticas habituais do baixo clero para lavagem 
de dinheiro e ligação com a milícia. Tudo isso aprofunda 
a disputa interna, em que, por um lado, o presidente se 
vê obrigado a se escorar ainda mais na dupla que lhe dá 
sustentação, mas, por outro, fica enfraquecido no campo 
político para avançar em reformas antipopulares. O resul-
tado dessa equação ditará as próximas semanas do gov-
erno.

Reprovado
Não se pode responsabilizar o Governo Bolsonaro pe-

los problemas no acesso ao Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu); o débito vai para a conta do Governo Temer. Mas 
cabe aos atuais dirigentes resolver a questão que está de-
ixando milhares de estudantes precocemente de cabelos 
brancos.

Através do Sisu se tem acesso às universidades 
públicas – onde o ensino, em geral, é melhor, além de 
ser gratuito. O site de inscrição está praticamente fora 
do ar, provavelmente por conta da mudança na forma de 
divulgação das notas mínimas feita pelo Ministério da 
Educação (MEC).

A reação do MEC segue o script: primeiro, negação do 
problema; depois, culpa-se os estudantes. Nota distribuída 
pelo Ministério diz que “a instabilidade foi causada por 
um grande volume de acessos espontâneos na rede do 
MEC. O sistema, que nas edições anteriores, recebia de 25 
a 30 mil acessos simultâneos, registrou hoje picos de até 
350 mil acessos simultâneos”.

Recomenda-se passar logo à fase seguinte: reconhecer 
a besteira feita e adiar o prazo de inscrição. Empurrar com 
a barriga só prolonga a agonia dos estudantes e aumenta o 
desgaste dos dirigentes.

Em branco
Nos planos de ação de 100 dias e de 180 dias do Gov-

erno Wilson Witzel não são mencionadas, uma única vez, 
as palavras “milícia” e “tráfico”.

Rápidas
O primeiro almoço com empresário de 2019 da Asso-

ciação Comercial do Rio de Janeiro será 12 de fevereiro, 
com o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, com 
o tema “Desafios para o Brasil” *** A Trevisan Escola 
de Negócios anuncia a contratação de VanDyck Silveira, 
ex-presidente do Grupo Ibmec, para o cargo de CEO *** 
Neste sábado, das 16h às 20h, o Shopping Grande Rio faz 
mais uma edição da ação integrada junto ao Sesc RJ, com 
atividades e serviços gratuitos *** A Marinha abriu con-
curso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. 
As inscrições poderão ser feitas, até 13 de fevereiro, em 
www.ingressonamarinha.mar.mil.br *** Nesta quinta, Dia 
Nacional do Aposentado, o Instituto Defesa Coletiva e o 
Procon-BH lançam o projeto Crédito Consciente para Ido-
sos. A partir das 10h, haverá exibição gratuita, no Cine 
Santa Tereza, do filme Covardia Capital, que apresenta 
casos reais de superendividamento de idosos. Inscrições: 
(31) 3024-6091 *** O Center Shopping Rio promoverá, 
no sábado, a partir das 15h, o circuito de atividades Agita 
Kids *** Nesta quinta-feira, o Shopping Nova Iguaçu 
recebe em seu palco a cantora Maira Hench, a partir das 
19h30 *** O Grupo Quabales, de jovens percussionistas 
da Bahia, e o maestro Marcelo Ghelfi, acompanhado de 
orquestra, participam do Projeto Batuque Sinfônico, dia 
25, como parte da Programação Cultural do Aniversário 
de São Paulo, na esquina mais famosa da cidade: a Ipi-
ranga com a São João, a partir das 16h *** A rede de fran-
quias YES! Idiomas é uma das patrocinadoras do Campe-
onato Carioca.

Capacidade da 
indústria em queda

A prévia da Sondagem 
da Indústria de janeiro 
de 2019 sinaliza aumen-
to de 2,0 pontos do Índice 
de Confiança da Indústria 
(ICI) em relação ao número 
final de dezembro de 2018, 
para 97,6 pontos, o maior 
desde agosto de 2018.

A alta seria determinada 
principalmente pela melhora 
nas expectativas dos empre-
sários em relação ao futuro 
dos negócios. O Índice de 
Expectativas (IE) avançaria 
3,7 pontos, para 98,9 pontos, 
e o Índice da Situação Atual 
(ISA) subiria 0,4 ponto, para 
96,4 pontos.

O resultado preliminar 
de dezembro também si-
naliza queda de 0,3 ponto 
percentual do Nível de Uti-
lização da Capacidade Ins-
talada da Indústria (Nuci) 
em janeiro, para 74,5%, 
menor patamar desde se-
tembro de 2017 (74,1%). 
Para a prévia de janeiro 
de 2018 foram consultadas 
781 empresas entre os dias 
1º e 18 deste mês.

Inflação: 0,3% na 
prévia de janeiro

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), que 
mede a inflação oficial, fi-
cou em 0,3% em janeiro 

deste ano. A taxa é supe-
rior ao registrado na pré-
via de dezembro de 2018 
(-0,16%), mas inferior ao 
0,39% da prévia de janeiro 
do ano passado. Segundo 
dados divulgados hoje pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
a taxa acumulada em 12 
meses é de 3,77%. A taxa 
da prévia de janeiro foi pu-
xada principalmente pela 
alta de preços de 0,87% dos 
alimentos.

Mais tempo para 
apurar facada

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) concedeu mais 
90 dias para a Polícia Fede-
ral (PF) concluir o inquérito 
que investiga o pagamento 
de honorários ao advogado 
de Adélio Bispo de Olivei-
ra, que, em 6 de setembro 
do ano passado, esfaqueou o 
então candidato a Presidên-
cia da República, Jair Bol-
sonaro, no centro de Juiz de 
Fora (MG).

O inquérito é o segundo 
processo a ser instaurado. 
No primeiro, que tramita na 
3ª Vara Federal, em Juiz de 
Fora (MG), Adélio Bispo é 
réu por atentado pessoal de-
vido a inconformismo políti-
co. De acordo com denúncia 
do MPF, ele planejou o ata-
que com antecedência para 
tirar o candidato da disputa 
à Presidência.
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BRAQUIÁRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 15.341.254/0001-40

Ativo 2014 2013
Circulante 492.888 81.394
 Caixa e equivalente de caixa 71.171 81.377
 Impostos e contribuições a recuperar 367 17
 Valores a Receber 421.350 0
Não Circulante 39.270.101 35.623.108
Permanente: Imobilizado 39.270.101 35.623.108
Total do Ativo 39.762.989 35.704.502

Demonstração do Resultado em 31/12/2014 e 31/12/2013 (Valores em MR$)
Receitas e (Despesas) Operacionais  2014  2013 
   Resultado Financeiro  411.081  1.493 
   Despesas Administrativas (240) (1.076 )
   Despesas truibutárias (122) (439)
   Despesas com serviços de terceiros (13.291) (18.837)
Resultado antes do IR e CS  397.428 (18.858)
   Impostos de Renda ("IR") (28.683) (238)
   Contribuição Social ("CS") (12.623 ) (143)
Resultado do Exercício  356.122 (19.239)
   Quantidade de Ações  100.100  100 
Lucro (Prejuízo) por Ações (em R$)  3,56 (192,39)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2014 e 31/12/2013 (Valores em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais  2014  2013 
Lucro líquido do período  356.122 (19.239)
Impostos e contribuições a recuperar (350) (17)
Valores a receber e adiantamentos diversos (421.350)
Valores a Pagar - 115
Obrigações fiscais  55.372 418
Caixa líquido das atividades operacionais (10.206) (18.723)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
   Aumento ou adiantamento para aumento de capital - 100.100
Caixa líquido das atividades de financiamento - 100.100
Geração (utilização) de caixa no exercício (10.206 )  81.377 

Passivo 2014 2013
Circulante 39.325.891 35.623.526
 Valores a Pagar 39.270.101 35.623.108
 Obrigações fiscais 55.790 418
Não Circulante 115 100.115
 Transações entre Partes Relacionadas 115 115
 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 100.000
Patrimônio Líquido 436.983 (19.139)
 Capital Social 100.100 100
 Prejuízos acumulados 336.883 (19.239)
Total do Passivoe Patrimônio Líquido 39.762.989 35.704.502

Balanço Patrimonial em 31/12/2014 e 2013 (Valores em MR$)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31/12/2014 e 2013
(Valores em MR$) Capital 

Social
Adiantamento p/Au- 
mento de Capital

Lucros/Prej 
Acumulados Total

Aumento de Capital Social 100 100.000 100.100
Lucro líquido do exercício (19.239) (19.239)
Saldos em 31/12/2013 100 100.000 (19.239) 80.861
Aumento de Capital Social 100.000 (100.000) 0
Lucro líquido do exercício 356.122 356.122
Saldos em 31/12/2014 100.100 0 336.883 436.983

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia foi constituída em 
16/01/2012, com a denominação Braquiária Empreendimentos e Participações 
Ltda. e com objeto social de participação em outras Sociedades, brasileiras ou 
estrangeiras, como acionista ou quotista, tendo sido subscrita 100 quotas, no 
valor de R$ 1,00 cada uma. Em 27/06/2013, a empresa passa a operar com 
a denominação de Braquiária Empreendimentos e Participações S.A.. Em vir-
tude dessa transformação, as 100 quotas representativas do capital social da 
sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, foram convertidas em 100 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, todas subscritas e 
integralizadas. A sociedade passa a ter como objeto social a participação e o 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o 
que inclui a compra, permuta, aluguel, reforma, manutenção, construção, re-
construção, demolição, incorporação e reparação de bens imóveis, sem prejuízo 
de quaisquer outras atividade relacionadas à participação e ao desenvolvimento 
de empreendimentos imobiliários, e participação em outras sociedades, brasi-
leiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista. Em 10/09/2013, a empresa 
teve seu Capital Social aumentado em R$ 100.000,00, mediante a emissão de 
100.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço 

de emissão de R$ 1,00 por ação e passa a ter por objeto social a participação e 
o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o 
que inclui a compra, venda, permuta e aluguel de bens imóveis, sem prejuízo de
quaisquer outras atividades relacionadas a participação e ao desenvolvimento de 
empreendimentos imobiliários, e  a participação em outras sociedades brasileiras 
ou estrangeiras, como acionista ou quotista. A Cia assinou em 14/08/2013 uma 
escritura de compromisso de compra e venda de imóvel para aquisição de imóvel 
e outras avenças registrando compra de uma parte de um terreno (juntamente
com todas as construções e edificações que se encontram no Terreno) no valor
total de R$ 34.365.636,77 localizado na cidade  do RJ/RJ, e que será pago em 
128 parcelas mensais e sucessivas, após a carência de 519 dias a contar do
dia 14/08/2013. 2. Apresentações das demonstrações contábeis: Foram elabo-
radas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administra-
ção da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determi-
nação. As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em 
milhares de reais. A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela
Administração em 22/01/2016. 3. Resumo das principais políticas contábeis:
a) Apuração do resultado - É apurado pelo regime de competência. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários, com
risco irrelevante de mudança de seu valor de mercado.  c) Ativo circulante - É
demonstrado pelo valor de custo, e, quando aplicável, reduzidos aos valores de 
realização. d) Propriedade para investimento - São contabilizadas como ativo

imobilizado utilizando o método do custo menos depreciação e menos redução 
ao valor recuperável. e) Passivo circulante - São demonstrados pelos valores 
conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos.  4. Caixa e equivalente de caixa: Referem-se a saldo de 
caixa e as contas correntes em bancos de primeira linha, prontamente conversí-
veis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor. 5. Propriedade 
para Investimento: Representada pelo terreno adquirido na fração de 34,36% na 
cidade do RJ. Parte do valor da p aquisição foi classificada em terreno no valor 
de R$ 25.774.227,58 outra parte foi alocada em edificações no valore de R$ 
8.591.409,19. 6. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 10/09/2013 o Capital 
Social foi aumentado em R$ 100.000,00, passando este de R$ 100,00 para R$ 
100.100,00. O Capital Social  é dividido em 100.100 ações O.N. e sem valor 
nominal, todas subscritas e integralizadas. A Diretoria. Domingues e Pinho 
Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0, Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 
081.003/O-8 – Contadora.

Balanço Patrimonial Findos em 31/12/2015 e 2014 (Valores em MR$)
ATIVO Nota 2015 2014
CIRCULANTE 668.962,68 492.887,78
 Caixa e equivalentes de caixa 4 183.871,39 71.171,12
 Contas a receber de clientes 5 423.295,32 421.349,64
 Tributos a recuperar 6 61.795,97 367,02
NÃO CIRCULANTE 39.806.108,73 39.270.100,67
Imobilizado 7 39.806.108,73 39.270.100,67
TOTAL DO ATIVO 40.475.071,41 39.762.988,45
PASSIVO Nota 2015 2014
CIRCULANTE 199.912,79 215.328,41
 Tributos a recolher 8 37.090,82 55.790,15
 Dividendos a pagar 11 162.821,97 159.538,26

199.912,79 215.328,41
NÃO CIRCULANTE 39.294.084,88 39.270.215,67
 Obrigação por aquisição de imóvel 9 39.132.274,21 39.270.100,67
 Contas a pagar - Partes relacionadas 10 161.810,67 115,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 981.073,74 277.444,37
 Capital social 11 800.100,00 100.100,00
 Reserva legal 18.151,75 17.806,10
 Reserva de retenção de lucro 162.821,99 159.538,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQ. 40.475.071,41 39.762.988,45

Demonstração do Resultado em 31/12/2015 e 2014 (Valores em MR$)
Nota 2015 2014

Lucro bruto 12 4.611.451,79 405.970,38
Despesas operacionais
 Desp. adm. e outras desp. e receitas operac. 13 (276.375,09) (13.652,66)
Lucro operacional 4.335.076,70 392.317,72
 Despesas financeiras (4.345.840,31) (369,75)
 Receitas financeiras 19.972,21 5.480,02
Resultado financeiro líquido 14 (4.325.868,10) 5.110,27
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 9.208,60 397.427,99
 Contribuição social 15 (860,82) (12.622,82)
 Imposto de renda 15 (1.434,70) (28.683,08)
Lucro líquido do exercício 6.913,08 356.122,09
Cotas integralizadas ao final do exercício 800.100 100.100
Lucro líquido por cota integralizada R$ 0,01 R$ 3,56

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em MR$)
Capital 
social

Res. 
legal

Reservas 
de lucros

(Prej.)Lucros 
acumulados Total

Saldos em 
01/01/2014 100,00 - - (19.239,46) (19.139,46)
Aumento de 
capital 100.000,00 - - - 100.000,00
Lucro líq. do 
exercício - - - 356.122,09 356.122,09
Dest. do lucro 
líquido:
. Reserva de 
legal - 17.806,10 - (17.806,10) -
. Dividendos 
propostos - - - (159.538,26) (159.538,26)
. Retenção de 
lucros - - 159.538,27 (159.538,27) -
Saldos em 
31/12/2014 100.100,00 17.806,10 159.538,27 - 277.444,37
Aumento de 
capital 700.000,00 - - - 700.000,00
Lucro líquido do 
exercício - - - 6.913,08 6.913,08
Dest. do lucro 
líquido:
 . Reserva de 
legal - 345,65 - (345,65) -
 . Divid. propos-
tos - - - (3.283,71) (3.283,71)
 . Retenção de 
lucros - - 3.283,72 (3.283,72) -
Saldos em 
31/12/2015 800.100,00 18.151,75 162.821,99 - 981.073,74

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2015 e 2014 (Valores em MR$)
2015 2014

Fluxo de caixa das atividades operacionais 4.444.842,34 396.138,69
Lucro líquido do exercício 6.913,08 356.122,09
Ajust. de desp. e receitas que não envolvem 
recursos do caixa:
 . Depreciação e amortização 239.631,65 -
Juros sobre financiamentos 4.198.297,61 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 40.016,60
Variações no cap. circulante:

  Contas a receber de clientes (1.945,68) (421.349,64)
  Tributos a recuperar (61.428,95) (350,54)
  Tributos a recolher (18.699,33) 15.355,96
  Val a pagar soc. ligadas 161.695,67 -

Cx. líq. gerado (consumido) pelas ativids. operac. 4.524.464,05 (10.205,53)
Fluxo de cx. das ativid. de investimentos:
 Imobilizado (775.639,71) -
Cx. líq. (consumido) nas ativids. de investimento (775.639,71) -
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 . Empréstimos e financiamentos obtidos (4.336.124,07) -
 . Aumento de capital 700.000,00 -
Cx. líq. (consumido) nas ativids. de financiamento (3.636.124,07) -
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 112.700,27 (10.205,53)
 Variação do caixa e equival. de caixa:

  No início do exercício 71.171,12 81.376,65
  No final do exercício 183.871,39 71.171,12

112.700,27 (10.205,53)

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Braquiária Empreendimentos 
e Participações SA (“Companhia”) é uma S.A., sediada no RJ. A Sociedade foi 
constituída em 31/01/2012. A Cia tem por objeto social a participação e desen-
volvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o que 
inclui a compra, venda, permuta e aluguel de bens imóveis, sem prejuízo de 
quaisquer outras atividades relacionadas a participação e ao desenvolvimento 
de empreendimentos imobiliários, e participação em outras sociedades, como 
acionista ou cotista. A principal atividade da Cia é a locação do imóvel situado 
a Av. Bartolomeu Mitre, 336. O imóvel foi adquirido da Strazzaria Empreendi-
mentos e Participações S.A, em 14/08/2013, juntamente com o FII RM Leblon 
Corporate. No mesmo mês da aquisição, foi firmado um contrato de locação 
com terceiros. 2. Resumo das principais politicas contábeis: 2.1. Declaração 
de conformidade - Aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.2. Base 
de elaboração - Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
a NBCTG1000-Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas (R1). Sua 
preparação requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também 
o exercício de julgamento por parte da administração da Cia no processo de
aplicação das políticas contábeis. A emissão destas demonstrações financeiras
foi autorizada pela Diretoria em 15/04/2016. 2.3. Moeda funcional e moeda de
apresentação - As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais,
que é a moeda funcional e de apresentação da Cia. 2.4. Caixa e equivalente de 
caixa - Incluem dinheiro em caixa, deposito bancário, outros investimentos de
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com
risco insignificante de mudança de valor).  2.5. Imobilizado - Está demonstrado
ao valor de custo, deduzido de depreciação. Os terrenos não sofrem depreciação. 
A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo 
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após
sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em 
andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de deprecia-
ção são revisados no fim da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 2.6. Fornecedores
- As contas a pagar aos fornecedores são incialmente reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método da taxa de juros efetiva. 2.7. Provisões -  São reconhecidas quando: a 
Cia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado e eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.8. Tributação - São 
calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na 
data de elaboração das demonstrações financeiras. A Cia adota o regime de 
apuração pelo lucro real anual, onde o IR é calculado com base na alíquota de 
15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a 
R$240 por ano ou R$20 por mês e a CSLL é calculada com base na alíquota de 
9%. 3. Demonstração dos fluxos de caixa: Foi preparada pelo método indireto.
4. Caixa e equival. de caixa: Os saldos são demonstrados a seguir:

2015 2014
Caixas 100,00 100,00
Bancos 698,10 79,28
Aplicações financeiras 183.073,29 70.991,84
Total 183.871,39 71.171,12
As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com instituições financeiras 
de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as ne-
cessidades de capital de giro da Cia. 5. Contas a receber de clientes: Os saldos são 
demonstrados a seguir: 2015 2014
Nacional - Alugueis a receber 423.295,32 421.349,64
Total 423.295,32 421.349,64
Não foi constituída prov. para crédito de liquid. duvidosa em função das remo-
tas expectativas de perda. A composição dos títulos, por vencimento, é de-
monstrada abaixo:
A vencer 2015 2014
Vencidos:   Até 30 dias                                                423.295,32 421.349,64
Total 423.295,32 421.349,64
6. Tributos a recuperar: A composição é a demonstrada abaixo:

2015 2014
Tributos federais 61.795,97 367,02
Total 61.795,97  367,02
A natureza desta rubrica refere-se a saldo negativo.

7. Imobilizado: A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:
2015

Taxa 
anual de 

deprec. %
Saldo em 

01/01/2015 Adição

Deprecia-
ção/Amorti-

zação
Saldo em 

31/12/2015
Terrenos 0 25.774.227,58 - - 25.774.227,58
Edificações 4 8.591.409,19 947.198,88 (264.056,93) 9.274,551,14
Encargos 
Financei-
ros 4 4.904.463,90 - (147.133,89) 4.757.330,01
Total 39.270.100,67 947.198,88 (411.190,82) 39.806.108,73
Custo 39.270.100,67 40.217.299,55
Depre. 
acumulada -  (411.190,82)
Imobiliza-
do líquido 39.270.100,67 39.806.108,73

2014
Terrenos 0 25.774.227,58 - - 25.774.227,58
Edificações 4 8.591.409,19 - - 8.591.409,19
Encargos 
Financeiros 4 1.257.470,90 3.646.993,00 - 4.904.463,90
Total 35.623.107,67 3.646.993,00 - 39.270.100,67
Custo 35.623.107,67 39.270.100,67
Depre. acu-
mulada - -
Imobiliza-
do líquido 35.623.107,67 39.270.100,67
8. Tributos a recolher: A composição é demonstrada abaixo:

2015 2014
Tributos sobre as receitas 36.346,80 55.779,29
Tributos retidos 744,02 10,86
Total 37.090,82 55.790,15
Os impostos e contribuições acima provisionados como circulantes, foram liqui-
dados nas datas de vencimento em janeiro de 2016. 9. Obrigação por aquisição 
de imóvel:  O valor refere-se em sua totalidade a aquisição do Imóvel localizado 
na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 Leblon, Rio de Janeiro, junto ao Fundo de 
Investimentos Imobiliário RM Leblon Corporate em 31/01/2012. O saldo é atu-
alizado pela taxa referencial (TR).
Movimentação:
Saldo do empréstimo em 01 de dezembro de 2014 35.623.107,67
Encargos financeiros 3.646.993,00
Saldo do empréstimo em 31 de dezembro de 2014 39.270.100,67
Encargos financeiros 4.198.297,61
Pagamentos efetuados (4.336.124,07)
Saldo do empréstimo em 31 de dezembro de 2015 39.132.274,21
10. Transações com partes relacionadas: a) Passivo não circulante: Represen-
tado basicamente por pagamentos efetuados por empresas ligadas, referentes
a despesas que serão reembolsadas. Sobre estas operações não incidem atu-
alizações monetárias e/ou encargos financeiros e não possuem vencimento.

2015 em R$ 2014 em R$
Vinci Partners Investimentos - 115,00
Strazzaria Empreendimentos e Participações S/A 161.810,67 -
Total 161.810,67 115,00
11. Capital social: a) Capital Social: Em 31/12/2015 está representado por
800.100 ações, sendo 800.100 O.N. e sem valor nominal. Todas subscritas
e integralizadas, em moeda corrente nacional. b) Reserva legal: Pela legis-
lação societária brasileira, a Cia deve transferir 5% do lucro líquido anual
apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para a
reserva legal, até que esta seja equivalente a 20% do capital integralizado.
A reserva legal pode ser utilizada para aumentar o capital ou para absorver
prejuízos. c) Dividendos e juros sobre capital próprio: São devidos na forma
da legislação societária, podendo ser pagos sob a forma de juros sobre o
capital próprio. Nos anos de 2015 e 2014 a Cia não apurou juros sobre o
capital próprio. O estatuto social da Cia não dispõe sobre a distribuição do
lucro, sendo a distribuição anual de dividendos correspondentes a cinquenta 
por cento (50%) do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do
art. 202 da Lei nº 6.404/76, ressalvada a hipótese prevista no § 4º do referido 
art. 202. A destinação do resultado do exercício, conforme
previsto em lei, foi a seguinte: 2015 2014
Lucro do exercício 6.913,08  356.122,09
 Reserva Legal 5% 345,65  17.806,10 
 Absorção de prejuízo de período anterior - 19.239,46
Lucro ajustado para cálculo do dividendo 6.567,43  319.076,53 
 Dividendos a distribuir 50% 3.283,71  159.538,26 
 Reserva de retenção de lucros 3.283,72  159.538,27

O valor de dividendos apurado em 2014, não foi distribuído em 2015. Sendo 
assim, seu saldo em dezembro de 2015 totaliza o montante de R$ 162.821,97.
12. Receita líquida: A composição é demonstrada abaixo:

2015 2014
Receita de aluguéis 5.081.489,50 421.349,64

5.081.489,50 421.349,64
(-) Impostos incidentes sobre a receita (470.037,71) (15.379,26)
Total da receita líquida 4.611.451,79 405.970,38
13. Despesas por natureza: A composição é demonstrada abaixo:

2015 2014
Depreciação e amortização (239.631,65) -
Serviços de contabilidade (19.914,03) (9.787,00)
Serviços com serviços de arquitetura (11.033,00) -
Impostos e taxas (5.438,54) (122,46)
Serviços com assessoria e consultoria - (3.503,20)
Outras despesas operacionais (357,87) (240,00)

(276.375,09) (13.652,66)
14. Resultado financeiro: A composição é demonstrada abaixo:
Receitas financeiras 2015 2014
Rendimentos de aplicações financeiras 19.972,21 5.480,02

19.972,21 5.480,02
Despesas financeiras: Despesas bancárias (408,81) (369,75)
Juros sobre operações financeiras (*) (4.345.431,50) -

(4.345.840,31) (369,75)
Resultado financeiro líquido (4.325.868,10)  5.110,27 
(*) O valor refere-se aos juros incidente sobre o valor a pagar da aquisição do 
Imóvel. A Diretoria. Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0, 
Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 – Contadora.

Imóveis no Rio
A semana do leilo-

eiro Jonas Rymer tem 
vários imóveis para 
receber lances dos in-
teressados, como uma 
construção com três 
salas comerciais e um 
galpão na Rua Hostílio 
de Souza, 1.293, Re-
sende (RJ), nesta quin-
ta-feira (24) às 12h, em 
segunda praça, por R$ 
279.308,42 – de forma 
online e presencial.

Rymer oferece um 
apartamento, na Rua 
Pinheiro Machado, 57, 
apto 302, bloco 2, em 
Laranjeiras (RJ), com 76m², na quarta-feira (30) às 14h30, por 
R$ 1.008.126,00 de forma presencial. Outros apartamentos es-

tão presentes na sua agenda desta semana – em Copacabana, 
na Vila do Pan, na Tijuca, em Botafogo, dois em Laranjeiras.

Um apartamento para quem gosta de tranquilidade e estar 
ao mesmo tempo perto de tudo é o 401, com quatro quartos, 
com bom padrão construtivo, em localização privilegiada no 
bairro seleto da Urca, na Rua Odílio Bacelar, 8, com 180m² 
de área, tem lance inicial de R$ 3,42 mil e será apregoado 
de forma online e presencial. A região é predominantemente 
residencial, padrão socioeconômico alto, todos os serviços de 
infraestrutura urbana em dia.

E outros imóveis no Recreio dos Bandeirantes, que serão 
vendidos na primeira semana de fevereiro, estão recebendo 
interessados em detalhes. O leiloeiro Jonas Rymer é um dos 
poucos que coloca um alerta, em seu website, sobre a existên-
cia de golpes em leilões feitos em websites falsos, para que 
seus clientes fiquem atentos e evitem a fraude. O website do 
leiloeiro é www.rymerleiloes.com.br e seu escritório na Ave-
nida Erasmo Braga, 227, grupos 1.110 e 1.111, Centro (RJ).

Título do Gávea Golf and Country Club
A oportunidade de frequentar o privado clube da Gávea 

pode estar ao alcance de um lance online no pregão extraju-
dicial de Leonardo Schulmann, leiloeiro conhecido e também 
palestrante sobre assuntos do martelo no Rio de Janeiro. O tí-
tulo será oferecido em primeira chamada às 14h e em segunda 
chance às 14h30 da próxima segunda-feira (28), pela avalia-
ção base de mil reais. É o título 133, pertencente ao espólio de 
Paulo Altivo de Arbo Prates.

O website www.schulmannleiloes.com.br recebe o cadas-
tramento de quem quer participar dos leilões online, deste tí-
tulo e de outros bens, que já se encontram agendados para 
acontecer nas próximas semanas. São bens imóveis, móveis, 

máquinas industriais, equipamentos, veículos, eletrodomésti-
cos, além de diversos bens disponibilizados para mudar de 
dono. Outras informações podem ser obtidas no escritório do 
leiloeiro na Travessa do Paço, 23, sala 812, Centro (RJ).

Laranjeiras em seleção de artes
O leilão da co-

leção Maria Luiza 
Cola Gazola está na 
Galeria Alphaville, 
que receberá, para 
a visitação, entre 
outros objetos, os 
interessados em 
assinalar os lotes 
escolhidos neste 
sábado (26), quan-
do fazem a própria 
avaliação de seus 
limites, para tentar 
adquirir a peça de-
sejada. A leiloeira 
Cristina Goston irá 
receber os lances, 
batendo o martelo 
para o vencedor no pregão desta segunda e terça-feira (28 e 
29), com início às 19h.

As peças foram reunidas em estilos diversificados, designers 
reconhecidos, quadros de pintores famosos, porcelanas, pratas, e 
muitas obras interessantes. O catálogo estará online nesta sexta-
feira (25) para primeiras observações. Informações e detalhes no 
website www.cristinagoston.com.br e em seu escritório na Rua 
Pinheiro Machado, 25, lojas B e C, Laranjeiras (RJ).

Imóvel na Urca com Jonas Rymer

Peças do leilão de Cristina Goston
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BRAQUIÁRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 15.341.254/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto operacional: A Braquiária Empreendi-
mentos e Participações S.A. ("Companhia") é uma S.A., sediada no RJ. A Cia 
foi constituída em 31/01/2012. A Cia tem por objeto social a participação e 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o 
que inclui a compra, venda, permuta e aluguel de bens imóveis, sem prejuízo de 
quaisquer outras atividades relacionadas a participação e ao desenvolvimento 
de empreendimentos imobiliários, e participação em outras sociedades, como 
acionista ou cotista. A principal atividade da Cia é a locação do imóvel situado a 
Av. Bartolomeu Mitre, 336. O imóvel foi adquirido da Strazzaria Empreendimentos 
e Participações S.A, em 14/08/2013, juntamente com o FII RM Leblon Corporate. 
No mesmo mês da aquisição, foi firmado um contrato de locação com terceiros. 
2. Resumo das principais politicas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade:
As principais politicas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 
2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com a NBCTG1000-Contabilidade para Pequenas 
e Medias Empresas (R1). Sua preparação requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração 
da Cia no processo de aplicação das políticas contábeis. 2.3. Moeda funcional
e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras
são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no
qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras estão
apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Cia.
2.4. Caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro em caixa, deposito ban-
cário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos
originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor). 2.5.
Imobilizado: Está demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação. Os 
terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é reconhecida com base na
vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo 
menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto 
para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores
residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do balanço
patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente. A depreciação de outros ativos é calculada com base no
método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida
útil, que é estimada corno segue: • Edificações - 25 anos. 2.6. Fornecedores: As
contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva. 2.7. Provisões: São reconhecidas quando: a Cia tem uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação;
e o valor possa ser estimado com segurança. 2.8. Tributação: São calculados
e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de
elaboração das demonstrações financeiras. A Cia adota o regime de apuração
pelo lucro real anual, onde o I.R. é calculado com base na alíquota de 15%,
acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240
por ano ou R$20 por mês e a CSLL é calculada com base na alíquota de 9%. 3.
Demonstração dos fluxos de caixa: Foi preparada pelo método indireto. 4. Caixa e
equivalente de caixa: Os saldos são demons trados a seguir: 2017 2016
Bancos 1 2
Aplicações financeiras 659 296
Total 660 298

Balanço Patrimonial Findos em 31/12/2017 e 2016 (Valores em MR$)
ATIVO Nota 2017 2016
CIRCULANTE  1.160  744

Caixa e equivalentes de caixa 4 660  298 
Contas a receber de clientes 5  500  442 
Tributos a recuperar 6 - 4
Imobilizado 7  40.710  41.375 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 40.710  41.375 
TOTAL DO ATIVO  41.870  42.119 
PASSIVO Nota 2017 2016
CIRCULANTE 710  292

Tributos a recolher 8 80  41 
Dividendos a pagar  630  251 

NÃO CIRCULANTE 37.862  38.948
Obrigação por aquisição de imóvel 9  37.862  38.948 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  3.298  2.879
Capital social 10 2.600  2.150 
Reserva Legal  68  28 
Reserva de Retenção de lucros  630  251 
Adiantamento para futuro aumento de capital - 450

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  41.870  42.119

Demonstração do Resultado em 31/12/2017 e 2016 (Valores em MR$)
Receitas operacionais Nota 2017 2016 
   Receita de aluguel 11 5.478  5.097 
Lucro bruto  5.478  5.097 
Despesas operacionais
   Desp. gerais, adm. e outras desp. e receitas operacionais 12  (482)  (426)
   Despesas tributárias (5) (16)
Lucro operacional 4.991  4.655 
   Despesas financeiras (3.876) (4.504)
   Receitas financeiras 58  93 
   Resultado financeiro líquido 13 (3.818) (4.411)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 1.173  244 
   Contribuição social 14  (106) (22)
   Imposto de renda 14  (269) (37)
Lucro do exercício  798  185 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

Capital 
social

Res. 
Legal

Res. de 
retenção 
de lucros

Adiant. p/ 
aumtº de 

capit.
Lucros 

acumul. Total
Saldos 01/01/2016  800  18  163  -  - 981
Aumento de capital  1.350 - - - - 1.350
Lucro líq. do exercício - - - -  185  185 
Reserva de legal -  10 - -  (10)  - 
Dividendos propostos - - - -  (87) (87)
Res. de reten. de lucros - - 88 -  (88)  - 
Adiant. p/aumtº de capital - - -  450 - 450
Saldos 31/12/2016  2.150  28  251  450 - 2.879
Aumento de capital 450 - - (450) - -
Lucro líq. do exercício - - - -  798  798 
Reserva de legal -  40 - -  (40)  - 
Dividendos propostos - - - -  (379) (379)
Res. de reten. de lucros - - 379 -  (379)  - 
Saldos 31/12/2017  2.600  68 630 -  - 3.298

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2017 e 2016 (Valores em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro antes do I.R. e da Contribuição Social 1.173 244 
Ajustes de desp. e receitas que não envolvem recursos do caixa:

. Depreciação 665 617 

. Juros sobre financiamentos - 4.307
TOTAL PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 1.838  5.168 
Variações no capital circulante: Contas a receber de clientes (58)  (19)

Tributos a recuperar (7) 58
Val. a pagar a sociedades ligadas (1.086) (162)
Tributos a recolher 1  (9) 

TOTAL VARIAÇÕES NO CAPITAL CIRCULANTE (1.150) (132)
Gerado pelas operações: I.R. e contribuição social (326) (45)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  362  4.991 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

. Aquisição de imobilizado - (2.186)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento - (2.186)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

. Aumento de capital - 1.350

. Empréstimos e financiamentos obtidos - (4.491)

. Adiantamento para aumento de capital - 450
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento - (2.691)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 362  114 
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
     No início do exercício 298  184 
     No final do exercício  660  298 

 362  114 

As aplicações financeiras são de renda fixa e certificados de depósitos bancários, 
mantidas com instituições financeiras de primeira linha, e podem ser resgatadas 
a qualquer tempo, de acordo com as necessidades de capital de giro da Cia. 
5. Contas a receber de clientes: Os saldos são demonstrados a seguir: 2017 2016
Nacional - Alugueis a receber 500 442
Total 500 442
Não foi constituída provisão para crédito de liquidação duvidosa em função das 
remotas expectativas de perda. A composição dos títulos, por vencimento, é 
demonstrada abaixo: 2017 2016
A vencer 500 442
Vencidos:   Até 30 dias - -
Total 500 442
6. Tributos a recuperar: A composição é a demonstrada abaixo: 2017 2016
Tributos federais - 4
Total - 4
A natureza desta rubrica refere-se a saldo negativo. 7. Imobilizado:

2017
Grupo Pa-
trimonial Descrição

Taxa anual 
de deprec. %

Saldo em 
01/01/2017

Adi-
ção

Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2017

Terrenos 0  25.774 -  - 25.774
02004 Encargos Fi-

nanc. da Obra 4  4.561 - (469) 4.092
803003 Edificações 4 11.040 - (196) 10.844

Total  41.375 - (665) 40.710
Para aquisição do Imóvel e terreno foi contraído um empréstimo (vide nota 9). 
Os juros incorridos até a data da conclusão da obra foram capitalizados. 8. Tri-
butos a recolher: A composição dos tributos a recolher é demonstrada abaixo: 

2017 2016
Tributos sobre as receitas 80 41
Total 80 41
Os impostos e contribuições acima provisionados foram liquidados nas datas 
de vencimento em janeiro de 2018 e 2017, respectivamente. 9. Obrigação por 
aquisição de imóvel: O valor refere-se em sua totalidade a aquisição do Imóvel 
localizado na Av. Bartolomeu Mitre, 336 Leblon, RJ, junto ao FII RM Leblon 
Corporate em 14/08/2013. O saldo é atualizado pela taxa referencial (TR).
Movimentação:
Saldo do empréstimo em 01 de janeiro de 2016 39.132
Encargos financeiros 4.306
Pagamentos efetuados (4.490)
Saldo do empréstimo em 31 de dezembro de 2016 38.948
Encargos financeiros 3.679
Pagamentos efetuados (4.765)
Saldo do empréstimo em 31 de dezembro de 2017 37.863
10. Capital social: Em 31/12/2017 o capital social está representado por 2.600
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Todas subscritas e inte-
gralizadas, em moeda corrente nacional. Em 4/02/2017, foi registrada a ata da
AGE realizada em 29/11/2016, que foi deliberado pelos acionistas o aumento de
capital no valor de R$ 450, mediante a emissão de 450 novas ações ON e sem
valor nominal, ao preço unitário de R$1,00 por ação, elevando o capital social
da Cia de R$ 2.150 para R$ 2.600.
11. Receita líquida: A composição é demonstrada abaixo: 2017 2016
Receita de aluguéis 6.036 5.617
(-) Impostos incidentes sobre a receita (558) (520)
Total da receita líquida 5.478 5.097
12. Despesas por natureza: A composição é demonstrada abaixo: 2017 2016
Depreciação e amortização (426) (382)
Serviços de contabilidade (19) (18)
Outros serviços prestados por PJ (29) (4)

12. Despesas por natureza:  (Continuação) 2017 2016
Serviços de arquitetura (1) (6)
Serviços prestados no exterior - (12)
Despesas legais e judiciais (1) (1)
Outras despesas administrativas (6) (3)

(482) (426)
13. Resultado financeiro: A composição é demonstrada abaixo: 2017 2016
Receitas financeiras 58 93
Atualização de impostos - 6
Rendimentos de aplicações financeiras 58 87
Despesas financeiras (3.876) (4.504)
Despesas bancárias (1) (1)
Juros sobre operações financeiras (*) (3.875) (4.503)
Resultado financeiro líquido (3.818) (4.411)
(*) O valor refere-se aos juros incidente sobre o valor a pagar da aquisição do Imóvel.
14. Tributos sobre lucro: A conciliação da despesa de I.R. e CSLL calculada
pela aplic. das alíquotas fiscais e valores no result. está demonstrada a seguir:

2017 2016
Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 1.173 244
Alíquota nominal 34% 34%

399 82
Outros efeitos (24) (24)
IRPJ e CSLL nas demonstrações dos resultados 375 59
15. Eventos subsequentes: A administração entende que não existem eventos
subsequentes de acordo com a norma de divulgação, para ser informada na pre-
sente nota explicativa. A Diretoria. Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC
-RJ 001137/O-0, Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 – Contadora.

Balanço Patrimonial Findos em 31/12/2016 e 2015 (Valores em MR$)

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto operacional: A Braquiária Empreendi-
mentos e Participações S.A. ("Companhia") é uma S.A., sediada no RJ. A Cia 
foi constituída em 31/01/2012. A Cia tem por objeto social a participação e 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o 
que inclui a compra, venda, permuta e aluguel de bens imóveis, sem prejuízo de 
quaisquer outras atividades relacionadas a participação e ao desenvolvimento 
de empreendimentos imobiliários, e participação em outras sociedades, como 
acionista ou cotista. A principal atividade da Cia é a locação do imóvel situado a 
Av. Bartolomeu Mitre, 336. O imóvel foi adquirido da Strazzaria Empreendimentos 
e Participações S.A, em 14/8/2013, juntamente com o FII RM Leblon Corporate. 
No mesmo mês da aquisição, foi firmado um contrato de locação com terceiros. 
2. Resumo das principais politicas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade:
As principais politicas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 
2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com a NBCTG1000-Contabilidade para Pequenas 
e Medias Empresas (R1). Sua preparação requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração 
da Cia no processo de aplicação das políticas contábeis. 2.3. Moeda funcional
e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras
são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no
qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras estão
apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Cia.
2.4. Caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro em caixa, deposito ban-
cário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos
originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor). 2.5.
Imobilizado: Está demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação. Os 
terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é reconhecida com base na
vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo 
menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto 
para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores
residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do balanço
patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente. A depreciação de outros ativos é calculada com base no
método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida
útil, que é estimada corno segue: • Edificações - 25 anos. 2.6. Fornecedores:
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa de juros efetiva. 2.7. Provisões: São reconhecidas quando: a
Cia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar
a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.8. Tributação: São
calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na
data de elaboração das demonstrações financeiras. A Cia adota o regime de
apuração pelo lucro real anual, onde o I.R. é calculado com base na alíquota
de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a 
R$240 por ano ou R$20 por mês e a CSLL é calculada com base na alíquota de 
9%. 3. Demonstração dos fluxos de caixa: Foi preparada pelo método indireto.
4. Caixa e equivalente de caixa: Os saldos são demonstrados a seguir:

2016 2015
Bancos 2 1
Aplicações financeiras 296 183
Total 298 184
As aplicações financeiras são de renda fixa e CDB, mantidas com instituições 
financeiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de 
acordo com as necessidades de capital de giro da Cia. 5. Contas a receber de

ATIVO Nota 2016 2015
CIRCULANTE  744  669

Caixa e equivalentes de caixa 4  298  184 
Contas a receber de clientes 5  442  423 
Tributos a recuperar 6 4  62 
Imobilizado 7  41.375  39.806 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE  41.375  39.806 
TOTAL DO ATIVO  42.119  40.475 
PASSIVO Nota 2016 2015
CIRCULANTE  292  200

Tributos a recolher 8  41  37 
Dividendos a pagar  251  163 

NÃO CIRCULANTE  38.948  39.294
Obrigação por aquisição de imóvel 9  38.948  39.132 
Valores a pagar partes relacionadas 10 - 162

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2.879  981
Capital social 11  2.150  800 
Reserva Legal  28  18 
Reserva de Retenção de lucros  251  163 
Adiantamento para futuro aumento de capital  450  - 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  42.119  40.475 

Demonstração do Resultado em 31/12/2016 e 2015 (Valores em MR$)
Receitas operacionais Nota 2016 2015 

Receita de serviços 12  5.097  4.611 
Lucro bruto  5.097  4.611 
Despesas operacionais

Despesas gerais, administrativas e outras despesas e 
receitas operacionais 13  (426)  (271)

Despesas tributárias (16) (5)
Lucro operacional  4.655  4.335 

Despesas financeiras (4.504) (4.346)
Receitas financeiras  93  20 
Resultado financeiro líquido 14 (4.411) (4.326)

Lucro antes do  I.R. e da contribuição social  244  9 
Contribuição social 15 (22) (1)
Imposto de renda 15 (37) (1)

Lucro do exercício  185  7 
Cotas integralizadas ao final do exercício  2.150  800 
Lucro líquido por cota integralizada  0,09  0,01 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

Capital 
social

Res. 
Legal

Res. de 
retenção 
de lucros

Adiant. p/ 
aumtº de 

capit.
Lucros 

acumul. Total
Saldos 01/01/2015  100  17 160 - - 277
Aumento de Capital 700 - - - - 700
Lucro líquido do exerc. - - - - 7 7
Reserva de legal - 1 - -  (1)  - 
Dividendos propostos - - - -  (3) (3)
Res. de reten.de lucros - - 3 -  (3) -
Saldos 31/12/2015  800  18  163  -  - 981
Aumento de capital  1.350 - - - - 1.350
Lucro líquido do exerc. - - - -  185  185 
Reserva de legal -  10 - -  (10)  - 
Dividendos propostos - - - -  (87) (87)
Res. de reten. de lucros - - 88 -  (88)  - 
Adiant. p/aumtº de 
capital - - -  450 - 450
Saldos 31/12/2016  2.150  28  251  450  - 2.879

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2016 e 2015 (Valores em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Lucro antes do I.R. e da Contribuição Social 244 9 
Ajustes de desp. e receitas que não envolvem recursos do caixa:

. Depreciação 617  411 

. Juros sobre financiamentos  4.307  4.198 
TOTAL PREJUÍZO DO EXERCÍCIO  5.168  4.618 
Variações no capital circulante: Contas a receber de clientes (19)  (2)

. Tributos a recuperar  58 (61)

. Val. a pagar a sociedades ligadas (162)  162

. Tributos a recolher  (9)  (19)
TOTAL VARIAÇÕES NO CAPITAL CIRCULANTE  (132)  80 

Gerado pelas operações: I.R. e contribuição social (45) (2)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  4.991  4.696 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

. Aquisição de imobilizado (2.186)  (947)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (2.186)  (947)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

. Aumento de capital  1.350  700 

. Empréstimos e financiamentos obtidos (4.491) (4.336)

. Adiantamento para aumento de capital  450  - 
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (2.691) (3.636)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  114  113 
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
       No início do exercício  184  71 
       No final do exercício  298  184 

 114  113 

clientes: Os saldos são demonstrados a seguir: 2016 2015
Nacional - Alugueis a receber 442 423
Total 442 423
Não foi constituída provisão para crédito de liquidação duvidosa em função das 
remotas expectativas de perda. A composição dos títulos, por vencimento, é 
demonstrada abaixo: 2016 2015
A vencer 442 -
Vencidos:   Até 30 dias - 423
Total 442 423
6. Tributos a recuperar: A composição é a demonstrada
abaixo: 2016 2015
Tributos federais 4 62
Total 4 62
A natureza desta rubrica refere-se a saldo negativo.
7. Imobilizado:

2016

Grupo Pa-
trimonial Descrição

Tx. anual 
de de-

prec. %

Saldo 
em 

01/01/16 Adição
Depre-
ciação

Saldo 
em 

31/12/16
Terrenos 0  25.774  -  - 25.774

02004 Encargos Financ.
da Obra 4  4.757  - (196) 4.561 

803003 Edificações 4  9.275 2.186 (421) 11.040
Total  39.806 2.186 (617) 41.375 

Para aquisição do Imóvel e terreno foi contraído um empréstimo (vide nota 9). 
Os juros incorridos até a data da conclusão da obra foram capitalizados. 
8. Tributos a recolher: A composição é demonstrada abaixo: 2016 2015
Tributos sobre as receitas 41 36
Tributos retidos - 1
Total 41 37
Os impostos e contribuições acima provisionados, foram liquidados nas datas 
de vencimento em janeiro de 2017 e 2016, respectivamente. 9. Obrigação por 
aquisição de imóvel: O valor refere-se em sua totalidade a aquisição do Imóvel 
localizado na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 Leblon, RJ, junto ao FII RM Leblon 
Corporate em 14/08/2013. O saldo é atualizado pela taxa referencial (TR). 
Movimentação:
Saldo do empréstimo em 01 de janeiro de 2015 39.270
Encargos financeiros 4.198
Pagamentos efetuados (4.336)
Saldo do empréstimo em 31 de dezembro de 2015 39.132
Encargos financeiros 4.306
Pagamentos efetuados (4.490)
Saldo do empréstimo em 31 de dezembro de 2016 38.948
10. Transações com partes relacionadas: a) Passivo não circulante: Representa-
do pelas despesas da Cia que foram pagas pelas empresas ligadas. Sobre estas 
operações não incidiram atualizações monetárias e/ou encargos financeiros.

2016 2015
Strazzaria Empreendimentos e Participações S.A. - 162
Total - 162
11. Capital social: Em 31/12/2016 o capital social está representado por 2.150
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Todas subscritas e integra-
lizadas, em moeda corrente nacional. Em AGE realizada em 12/01/2016, foi
deliberado pelos acionistas o aumento de capital no valor de R$ 1.350, mediante
a emissão de 1.350.000 novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor
nominal, ao preço unitário de R$1,00 por ação, elevando o capital social da Cia 
de R$ 800 para R$ 2.150.
12. Receita líquida: A composição é demonstrada abaixo: 2016 2015
Receita de aluguéis 5.617 5.081
(-) Impostos incidentes sobre a receita (520) (470)
Total da receita líquida 5.097 4.611

13. Despesas por natureza: A composição é demonstrada abaixo: 2016 2015
Depreciação e amortização (382) (240)
Serviços de contabilidade (18) (20)
Outros serviços prestados por PJ (4) -
Serviços de arquitetura (6) (11)
Serviços prestados no exterior (12) -
Despesas legais e judiciais (1) -
Outras despesas administrativas (3) -

(426) (271)
14. Resultado financeiro: A composição é demonstrada abaixo: 2016 2015
Receitas financeiras 93 20
Atualização de impostos 6 -
Rendimentos de aplicações financeiras 87 20
Despesas financeiras (4.504) (4.346)
Despesas bancárias (1) (1)
Juros sobre operações financeiras (*) (4.503) (4.345)
Resultado financeiro líquido (4.411) (4.326)
(*) O valor refere-se aos juros incidente sobre o valor a pagar da aquisição do 
Imóvel.
15. Tributos sobre lucro: A conciliação da despesa de I.R.  e CSLL calculada pela
aplicação das alíquotas fiscais e valores no resultado está demonstrada a seguir:

2016 2015
Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 244 9
Alíquota nominal 34% 34%
IRPJ e CSLL nas demonstrações dos resultados 59 2
16. Eventos subsequentes: Em 04/01/2017, foi registrada a ATA da AGE realizada 
em 29/11/2016, que deliberou o aumento do capital social no montante de R$ 
450.000,00. Esse mesmo aumento regularizou o saldo de AFAC demonstrado 
neste relatório. A Diretoria. Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 
001137/O-0, Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 – Contadora.

P&G eleva projeção de vendas anuais
A Procter & Gamble ele-

vou a projeção de vendas 
anuais e superou as expec-
tativas de Wall Street para 
a receita e o lucro trimestral 
nesta quarta-feira. A maior 
fabricante de itens de consu-
mo do mundo está ancorada 
em aumento de preço e de-
manda robusta por detergen-
te e marcas premium de cui-
dados com a pele. 

No segmento de cuidados 
com a casa e roupas, incluin-
do as marcas Tide e Ariel, as 
vendas aumentaram 2%, para 
US$ 5,56 bilhões. O negócio 
é o que mais contribui com a 
receita da P&G. As ações da 
empresa subiram 4,3% no pré-
mercado, para 94,25 dólares.

Como outras empresas 
tradicionais no segmento, a 
P&G tem enfrentado uma 

série de desafios, incluin-
do concorrência acirrada de 
marcas de supermercados 
e startups dirigidas ao con-
sumidor, bem como custos 
crescentes de commodities.

Para superar esses obstácu-
los, a P&G vem lançando no-
vos produtos em seu negócio 
de beleza e cuidados com teci-
dos, além de elevar os preços, 
informou a Reuters.

Porto de Santos: recorde de movimentação
O Porto de Santos registrou 

no ano passado a maior movi-
mentação de cargas de sua his-
tória, 133,16 milhões de tone-
ladas, 2,5% acima do resultado 
de 2017, segundo informou a 
Companhia Docas do Esta-
do de São Paulo (Codesp), ao 
apontar que a soja foi o produ-
to de maior movimentação.

Os embarques, que tota-
lizaram 94,34 milhões de 

toneladas, marca também 
recorde, tiveram aumento de 
0,8% sobre 2017. O princi-
pal destaque foi a soja a gra-
nel (20,58 milhões de tone-
ladas), a carga de maior mo-
vimentação no porto, com 
aumento de 24,9% sobre o 
ano anterior.

O segundo produto mais 
embarcado foi o açúcar 
(15,06 milhões de tone-

ladas), seguido do milho 
(12,66 milhões), celulose 
(4,65 milhões) e sucos cítri-
cos (2,38 milhões). Os dois 
últimos também registraram 
recorde de movimentação 
anual. Os desembarques 
atingiram também a maior 
movimentação histórica: 
38,82 milhões de toneladas, 
crescimento de 6,9% em re-
lação a 2017. 
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Seguro transporte minimiza 
os prejuízos com greves

O impasse em relação 
à definição do frete para o 
transporte de carga trouxe de 
volta ao setor a preocupação 
com a possibilidade de uma 
nova paralisação dos cami-
nhoneiros.

O risco, no entanto, será 
reduzido se os donos da mer-
cadoria fizerem seguro que 
cobre prejuízos com greves, 
afirma Mauro Camillo, di-
retor comercial de seguros 
de transportes da Alper, uma 
das maiores corretoras de se-
guros do país.

Mauro Camillo lembra 
que o seguro transporte 
vem apresentando resulta-
dos positivos e é uma al-
ternativa vantajosa também 
para os casos de greves. 
Ele recorda que esse seg-
mento do mercado, segun-
do dados da Susep, somou 
prêmios com esse tipo de 
apólice que superaram R$ 
2,5 bilhões de janeiro a ou-
tubro do ano passado, ní-
vel 16,14% superior ao do 
mesmo período de 2017. 
Além disso, os sinistros do 

segmento tiveram  queda 
de 3% nesse período, so-
mando R$ 1,27 bilhões em 
2018.

Camillo reforça, tanto o 
seguro de transporte nacio-
nal do embarcador (dono 
da mercadoria) quanto o do 
transportador (Responsabi-
lidade Civil do Transpor-
tador Rodoviário – Carga 
– RCTR-C), ambos são obri-
gatórios por lei (dec 73/66 
art.20).

Existem excelentes Segu-
radoras especializadas nesse 

segmento e que podem ser 
pesquisadas:  “Essa solução 
é encontrada por intermédio 
de Corretores que oferecem 
um amplo leque de serviços, 
como a Alper”, recorda. No 
Seguro Transporte, afirma 
Mauro Camillo, o que mais 
preocupa o mercado de se-
guros de transportes é o rou-
bo de carga (o Brasil é o 6º. 
país do mundo com maior 
número desses delitos). A 
segunda maior preocupação 
nesse segmento são os aci-
dentes.

Dicas para aviação geral e executiva no verão
Com a chegada do verão, 

aumenta o alerta nas navega-
ções aéreas da aviação geral 
e executiva. Condições me-
teorológicas nesta época do 
ano são caracterizadas por 
fenômenos severos, princi-
palmente se considerar as 
previsões recentemente di-
vulgadas por algumas agên-
cias quanto a efetivação do 
El Niño (aquecimento das 
águas do Oceano Pacífico) 
trazendo para o território 
brasileiro maior volume de 
chuvas e nuvens de tempes-
tade, que se formam pela as-
sociação de altas temperatu-

ras e umidade.
Em rápida análise dos 

acidentes ocorridos com a 
aviação particular e execu-
tiva nos últimos 15 anos, é 
possível notar que 78% dos 
casos estão relacionados a 
fatores como à falta de pla-
nejamento, condições mete-
orológicas adversas e pouca 
experiência do piloto. Dados 
alarmantes normalmente en-
contrados neste período do 
ano cujo volume de voos 
aumenta e a relação entre 
passageiros e pilotos pode 
sofrer maior interferência 
quanto necessidade de de-

colar e chegar ao destino no 
menor tempo possível.

Confira algumas dicas 
para um voo mais seguro: dê 
preferência para a ativida-
de aérea de manhã, evitan-
do formações que em geral 
ocorrem à tarde justamente 
pela incidência prolongada 
de altas temperaturas ao lon-
go do dia; acompanhe cuida-
dosamente as informações 
meteorológicas completas, 
com antecedência ao voo, 
adquirindo conhecimen-
to e consciência sobre os 
padrões que deverão estar 
predominando quando for 

voar; conheça as suas limi-
tações como aviador, bem 
como as das aeronaves, que 
não foram projetadas para 
enfrentar grandes cargas de 
turbulência, gelo ou granizo 
em volume, típicos das nu-
vens Cumulunimbus (CB), 
conhecidas como nuvens de 
tempestade; nada está aci-
ma da sua segurança e dos 
seus passageiros. Imponha 
sua decisão como piloto em 
comando. Caso haja algum 
fator meteorológico que, 
segundo o seu julgamento, 
pode tornar o voo perigoso, 
não voe.

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 - NIRE nº 33.2.0793142-6

Ata de Reunião de Sócios Quotistas. Ficam convidados os Srs. Sócios Quotistas, 
para a reunião extraordinária de sócios, a ser realizada na sede social da sociedade, 
na Rua Santa Luzia, 651/29º, RJ/RJ, CEP 20.030-041, no dia 11/02/2019, em 1ª 
convocação, às 10h, com a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 
do capital social ou, não atendido esse quórum, às 11h, com a presença de qualquer 
número de sócios, com a seguinte agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a 
respeito da exclusão do sócio Marco William Amaral Cardoso, brasileiro, engenheiro, 
CPF 006.580.381-76, CI 2182728-SP/DF, residente na Cidade de Brasília, DF, na 
QMSW 02, Conj. C, Lote 27, Sudoeste, CEP 70.680-200, do quadro de sócios da 
sociedade, com fundamento no art. 1.085 do Código Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002) 
e na cláusula décima do contrato social”.  Serão admitidos à reunião os sócios da 
sociedade, munidos de documento de identidade com foto, e/ou seus procuradores 
e advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda todos os 
requisitos legais.  RJ, 07/01/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

CLUBE NÁUTICO SÍTIO BOM
CONVOCAÇÃO - AGE. Conforme determina o Art. 41 do Estatuto do Clube
Náutico Sítio Bom e por solicitação do Presidente Sr. Carlos Coelho Ma-
cedo, convocamos os Srs. sócios-proprietários para a AGE a ser realizada 
no dia 02/02/19, às 11:30 horas com quorum legal e às 12h com qualquer 
número de sócios-proprietários presentes, a fim de serem discutidos e deli-
berados os seguintes assuntos: 1. Apresentação do relatório de vistoria 
n° 0031/19, elaborado pela Prefeitura Municipal de Mangaratiba, que 
motivou as multas e a interdição do nosso Clube. 2. Apresentação do 
AUTO DE INTERDIÇÃO n°0011/2019. 3. Apresentação do AUTO DE IN-
FRAÇÃO N° 0013/2018, posteriormente retificado para n° 013/19, no 
valor de R$ 300.000,00. 4. Apresentação das propostas para defesa 
dos autos e desinterdição da marina. 5. Aprovação ad referendum da
contratação da empresa INTERAÇÃO AMBIENTAL LTDA, por ter sido 
considerada pela nossa diretoria como a mais vantajosa, técnica e eco-
nomicamente para atendimento aos nossos interesses. 6. Assuntos 
Gerais. Rio de Janeiro, 21/01/2019. 

Clube Náutico Sítio Bom - Presidente: Carlos Coelho Macedo.EDITAL DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta   abaixo 
assinada e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
a todos os empregados da Banco BMG S/A, da base territorial deste 
município, para  a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará 
dia 25 de janeiro de 2019, às 11:00min, em primeira convocação, e às 
11:30hs, em segunda convocação, no endereço à Rua Sete de Setembro, 
nº 71 – 5º andar, Centro, para apreciação da seguinte ordem do dia: 
1) Discussão e deliberação do Acordo Coletivo de Trabalho sobre 
Programa Próprio de Participação nos Resultados, exercício de 2018 
com vigência compreendida no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, 
a ser celebrado com o BMG S.A; 2) Contribuição negocial.
Rio de Janeiro, 24   de janeiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
- Presidenta -

Startup mira na  
saúde de funcionários 
para reduzir gastos

Empresas brasileiras gas-
tam cada vez mais com o 
seguro saúde de seus fun-
cionários. De acordo com a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), esses cus-
tos representam entre 15% e 
20% das despesas, perdendo 
apenas para a folha de paga-
mento. Nesse cenário, muitos 
empregadores buscam alter-
nativas para diminuir as con-
tas e melhorar a qualidade de 
vida dos colaboradores.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a atenção 
primária nas empresas, res-
ponsável por integrar ações 
preventivas e curativas para 
indivíduos ou comunidades, 
pode resolver aproximada-
mente 80% dos problemas 
de saúde da população. Pen-
sando nisso, as corporações 
estão adotando estratégias 
que incluem benefícios cor-
porativos para os funcioná-
rios.

Mudanças de hábitos

Algumas startups estão 
atentas a essas necessidades 

e às mudanças de hábitos da 
população e, por isso, desen-
volveram soluções específi-
cos, como é o caso da His-
nëk, a primeira empresa a 
oferecer benefício nutricio-
nal corporativo. Fundada em 
2014 pela economista Caro-
lina Dassie, a healthtech ofe-
rece produtos selecionados 
pela equipe de nutrição a um 
custo inferior ao do merca-
do, entregues diretamente 
no escritório, e os assinantes 
contam ainda com orienta-
ção nutricional online pelo 
site da startup.

Cada empresa paga um 
subsídio por colaborador, 
permitindo que os funcio-
nários assinem as caixas 
com desconto. O box prin-
cipal, com 22 itens - um 
para cada dia útil do mês -, 
cai de R$ 94,60 para apro-
ximadamente R$ 66 no pla-
no corporativo, atendendo 
também à demanda de 55% 
dos brasileiros que se pre-
ocupam com a qualidade 
das refeições que fazem no 
trabalho, segundo a Food 
Consulting.

Empresa que cancelou 
plano durante afastamento 
deve pagar indenização

A Justiça do Trabalho de 
Santa Catarina condenou um 
escritório de contabilidade 
de Joinville a pagar R$ 10 
mil a uma empregada que 
teve o plano de saúde altera-
do e posteriormente cance-
lado durante um período de 
afastamento médico. A deci-
são é da 6ª Câmara do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
12ª Região (TRT-SC).

Segundo as provas apre-
sentadas, a empresa ofere-
cia gratuitamente o plano 
de saúde até 2016, quando a 
direção alegou problemas fi-
nanceiros e passou a descon-
tar a mensalidade do salário 
dos trabalhadores. Os em-
pregados também passaram 
a ter de arcar com despesas 
de co-participação em con-
sultas e procedimentos.

O problema se agravou 
quando a empregada preci-
sou se afastar do trabalho com 
problemas de saúde, e teve o 
plano cancelado. Ela então 
precisou gastar R$ 5 mil em 
despesas médicas para reali-
zar uma cirurgia. Aposentada 
por invalidez, decidiu ingres-
sar com uma ação trabalhis-
ta exigindo indenização por 
dano moral e ressarcimento 
de todas as despesas.

Em sua defesa, a empresa 
alegou que os empregados 
estavam cientes do momen-
to de dificuldade financeira 
e haviam concordado taci-
tamente com a cobrança do 
plano. O argumento não foi 
aceito pelo juiz do trabalho 
Rogério Dias Barbosa, da 2ª 

Vara do Trabalho de Joinvil-
le, que apontou não haver 
nenhuma prova nesse sen-
tido e considerou a mudan-
ça como alteração lesiva do 
contrato, que é proibida por 
lei (CLT, Art. 468).

O magistrado também 
classificou o cancelamento 
do plano como “gravissímo” 
e “irresponsável”, conde-
nando a empresa a pagar R$ 
15 mil a título de dano mo-
ral. “A atitude atingiu, sem 
nenhuma dúvida, a vida pri-
vada, o sossego, a intimida-
de da honra da reclamante, 
que precisou arcar com os 
custos e inconvenientes ao 
mesmo tempo em que lutava 
pela preservação de sua vida 
e saúde”, observou.

A empresa recorreu e o 
caso voltou a ser julgado na 6ª 
Câmara do TRT-SC. O cole-
giado manteve a condenação, 
mas decidiu reduzir a indeni-
zação por dano moral de R$ 
15 mil para R$ 5 mil, consi-
derando o capital social redu-
zido do escritório e o fato de a 
empresa ser classificada como 
de “pequeno porte”.

“A conduta ilícita da ré 
em, primeiramente, alterar as 
condições do plano de saúde 
da autora e, após, excluí-la 
do plano, restaram incon-
troversas, o que certamente 
causou dano à esfera da per-
sonalidade da trabalhadora”, 
apontou o juiz convocado 
Hélio Henrique Garcia Ro-
mero, relator do acórdão. A 
decisão ainda está em prazo 
de recurso.

‘É possível usar seguro  
de vida antes da morte?’

A ideia é mostrar que o 
Seguro de Vida tem pos-
sibilidades que podem 
ser usadas ainda em vida. 
Também é importante 
se blindar de eventua-
lidades que podem nos 
acometer em vida, seja 
uma Invalidez, parcial 
ou total, por acidente ou 
doença. Além dos pontos 
citados, existem Seguros 
de Vida Resgatáveis, que 
permitem ao segurado 
resgatar parte do capital 
segurado ainda em vida 
e sem que seja preciso 
ocorrer algum sinistro.

Estes tipos de Seguros 
podem ser usados por 
exemplo para custear a 
educação superior dos 
seus filhos. Estes seguros 
têm dupla proteção - pro-
tegem família e mesmo 
que você não tenha con-
seguido poupar o sufi-
ciente para pagar a edu-
cação superior dos seus 
filhos, ela estará garan-
tida pelo seguro. Não im-
porta o que se fará com o 
dinheiro oriundo de Se-

guro – se estiver coberto 
irá recebê-lo e fará o que 
entender ser melhor. É 
válido falar sobre seguro 
de vida e como ele pode 
ajudar ainda em vida o 
segurado.

Atendo a Consultora de 
Planejamento Financeiro 
Marina Lombardi Bayao 
da Fatorial Advisors. Ela 
atu a com Planejamento 
Financeiro Individual, Su-
cessão e Empresarial. Ela 
é uma profissional espe-
cializada em Consultoria 
de Planejamento Finan-
ceiro pessoal personaliza-
do, para garantir a segu-
rança do patrimônio e a 
disponibilidade de recur-
sos. Assuntos que Marina 
Lombardi Bayao pode 
falar são: Planejamento 
Familiar com Seguro de 
Vida, Sucessão Empre-
sarial, Sucessão patrimo-
nial, Proteção individual 
e para falar sobre a im-
portância de pensar no 
futuro para atingir os ob-
jetivos de médio e longo 
prazo.

8º Encontro de Resseguro  
do Rio de Janeiro

O setor de seguros está 
em constante evolução, 
pela demanda, da socieda-
de, de ferramentas de ges-
tão de riscos e proteção 
contra mudanças climáti-
cas, atentados terroristas, 
ataques cibernéticos, crises 
financeiras, entre outras 
perdas que afetam os países 
e suas empresas, indivíduos 
e instituições.

Este ambiente cada vez 
mais complexo, vem exigin-
do das seguradoras e resse-
guradoras uma nova forma 
de atuação, antecipando-se 
aos desafios que estão por 
vir. Avaliar com maior preci-
são o cenário de incertezas, 
ajustar produtos, coberturas 
e preços, além de estabelecer 
controles e políticas adequa-

das de subscrição de riscos, 
são medidas imprescindíveis 
dentro de um planejamento 
empresarial sustentável.

Dessa forma, o resseguro 
permite o desenvolvimen-
to de soluções inovadoras 
para as seguradoras e seus 
clientes, com custo de capi-
tal controlado, contribuindo 
para a solidez financeira de 
todo o sistema. Participe do 
8º Encontro de Resseguro do 
Rio de Janeiro, evento que já 
faz parte da agenda interna-
cional dos profissionais do 
Setor, e conheça o que os 
maiores experts têm a dizer 
sobre esses assuntos. Será 
entre os dias 8 e 9 de abril, 
no Windsor Convention & 
Expo Center – Barra da Ti-
juca.

Bradesco:Programa Meu Doutor 
em Volta Redonda e região

Cerca de 80 mil beneficiá-
rios da região de Volta Redonda 
passam a contar com o progra-
ma Meu Doutor da Bradesco 
Saúde e Mediservice. A inicia-
tiva tem como objetivo privi-
legiar o atendimento primário 
e personalizado, com o uso da 
tecnologia, e que vem apre-
sentando ótimos resultados nas 
cidades onde já atua, como Rio 

de Janeiro, São Paulo, Salvador 
e Porto Alegre.

Agora, o beneficiário po-
derá agendar consultas até 
para o mesmo dia, e receber 
atendimento em duas especia-
lidades do programa: Clínica 
Médica e Pediatria. Em breve, 
o programa na região também 
contará com outras especiali-
dades, como a ortopedia.

Previsul apresenta nova 
campanha institucional

A Previsul Seguradora está 
sempre evoluindo e em cons-
tante transformação, atuali-
zando processos, qualificando 
equipes e acompanhando as 
movimentações do mercado 
segurador. Com 112 anos de 
atuação, a Previsul, que é re-
ferência em seguro de pessoas 
no Brasil, entrará em 2019 em 
novos ramos, como o residen-
cial e empresarial, tornando-
se cada vez mais completa. 
Aproveitando esse momento 
de crescimento e reinvenção, 
lança a nova campanha insti-
tucional.

O novo posicionamento 

institucional “+ Completa por 
ter você” busca valorizar a es-
pecialidade da companhia, que 
é o relacionamento com as 
pessoas, além de acompanhar 
o momento de evolução da 
empresa, com identidade visual 
mais madura que transmite mo-
dernidade. “Nesta campanha, a 
comunicação acompanha esse 
movimento crescente, mos-
trando a importância de cada 
público para a seguradora e o 
poder de reinvenção e inovação 
da Previsul, refletindo o nosso 
atual momento”, explica a dire-
tora de Negócios e Marketing, 
Andréia Araújo.
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Futuro da Eletrobras ainda é um enigma

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E NOTIFICAÇÃO LEI N° 9.514/97
1° Leilão: 07/02/2019 às 11:00hs. 2° Leilão: 14/02/2019 às 11:00hs 
Local: Avenida Erasmo Braga nº 277 - Sala 808, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ. GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO - Leiloeiro Público 
Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº. 105, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário LUIZ ANTÔNIO DE 
CICCO JUNIOR, brasileiro, engenheiro, casado com Elaine Cristina 
Vasconcelos de Cicco, pelo regime da separação total de bens 
na vigência da Lei 6.515/77, portador da cédula de identidade nº. 
102.813.96-1, inscrito no CPF sob o nº. 075.618.607-22, residente 
nesta cidade, venderá na forma da Lei 9.514/97, à Casa 1 situada 
na Rua Benjamim Magalhães (Engenheiro) nº. 150, na Freguesia 
de Jacarepaguá, com direito a 1 vaga de garagem externa 
descoberta, e a correspondente fração de 50/100 do respectivo 
terreno designado por lote 10 da quadra F do PAL 29.430,
melhor descrito na matrícula 435.616 do 09º Ofício do Registro 
Geral de Imóveis, conforme previsto na Lei nº 9.514/97, art. 27 e 
parágrafos, combinada com ás cláusulas da Escritura de 27/04/17 
do 10º Ofício de Notas desta cidade, livro 7427, fl. 104, prenotada 
em 26/05/17 com o nº. 1747985 á fl. 296 do Livro 1-JE, regendo-se 
o contrato pelas demais cláusulas e condições constantes do título, 
venda essa que se faz para pagamento aqueles fiduciários/credores 
da dívida, vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais 
que não foram pagos pelo fiduciante/devedor GILVANDRO MATOS 
PEREIRA, identidade DETRAN/RJ 00298640013, CPF 015.565.197-
88 e sua mulher HÉLIDE CAVALCANTE PIRES PEREIRA, 
identidade DETRAN/RJ 02352820499, CPF 028.491.027-92, 
brasileiros, empresários, casados pelo regime da comunhão de 
bens antes da Lei 6515/77, residentes nesta cidade, nos termos 
da referida escritura, sendo constituído em mora, e consolidada a 
propriedade em nome do Fiduciário Credor, consoante do ato AV-
8, matrícula 435.616 do 9º RGI. O referido imóvel possui 367 m2 
e encontra-se registrado em nome do comitente acima, conforme 
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada na matrícula nº 
435.616 do Cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis/RJ. O imóvel 
será vendido, no estado em que se encontra, por preço não inferior 
a R$ R$ 3.017.220,78 (Três milhões dezessete mil, duzentos e vinte 
reais, setenta e oito centavos), em 1° Leilão, nos termos do art. 24 § 
único da L.9.514/97. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter 
definitivo, por preço não inferior a R$ 2.000.791,88 (Dois milhões, 
setecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), conforme 
trata o §2° do art. 27 da Lei 9.514/97. Se no segundo leilão, o maior 
lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no §2° do 
art. 27 da L. 9.514/97, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o 
credor da obrigação de que trata o §4º, conforme estipulado no §5º, 
ambos do mesmo artigo. Eventuais recursos judiciais necessários 
para desocupação do imóvel serão suportados pelo arrematante. A 
comissão da Leiloeira será paga pelo arrematante na razão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da venda do bem arrematado, bem 
como as despesas com os leilões, as relativas a registros de imóveis, 
certidões, ITBI, demais impostos correrão por conta do arrematante. 
Os valores de condomínio e IPTU já estão incluídos no valor de 
segundo leilão. A venda deverá ser feita com pagamento à vista. 
O Fiduciante devedor será comunicado das datas, horários e local 
das realizações dos leilões, através de correspondência dirigida aos 
endereços constantes no contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na 
aquisição do imóvel pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º A e B do art. 
27 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465 de 11/07/2017. Rio de 
Janeiro, 21/01/2019. (as) Gustavo Portella Lourenço – Leiloeiro 
Público Oficial.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 
DO FORO CENTRAL 

24ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV ERASMO BRAGA, 115, CORREDOR D, SALAS 

353,355,357, CASTELO, RIO DE JANEIRO - RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2780 

E-mail: cap24vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL 

NA FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS 
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 

DO(S) CONDÔMINO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS 
DA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO proposta 

por IVAN RIBEIRO CORREA em face de ESPÓLIO DE MYRIAM 
CORREA BARBOSA DE CASTRO – PROCESSO 

Nº 0234762-31.2015.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) EUNICE BITENCOURT HADDAD – Juiz(a) de 
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação 
em Leilão Judicial na forma Presencial, com prazo de 05 (cinco) 
dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Condômino(s), 
que será realizado o público Leilão nas seguintes datas e local: 
Primeiro Leilão no dia 12/02/2019 às 16:30h, por valor superior ao 
da avaliação, ou, caso não ocorra a Arrematação no primeiro Leilão, 
será realizado o Segundo Leilão no dia 14/02/2019 às 16:30h, 
pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 
50% da avaliação do(s) bem(ns) objeto do Leilão, realizando-se 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, Sala 606 – Centro, 
Rio de Janeiro, RJ – Site: www.alexandroleiloeiro.com.br, Telefone: 
(21) 3559-2092 – 97500-8904, E-mail: contato@alexandroleiloeiro.
com.br, na forma dos arts. 730 do CPC e 1322 do CC. DO BEM 
OBJETO DO LEILÃO: LOTE 01: (Conforme laudo de avaliação 
indireta às fls 210 em 27/02/2018) Apartamento nº 701 do 
edifício na Rua Bulhões de Carvalho nº 387 e correspondente 
fração ideal de 200/340, do terreno, com direito ao uso de 
área da garagem - Bairro Copacabana - RJ - Registrado no 
Cartório do 5º RGI Matrícula 97.189, Inscrito na Prefeitura 
0.040.035-8, C.L. 06720-7. Tal imóvel se encontra posicionado de 
frente localizando-se no 7º pavimento com uma área edificada de 
159m² e com inscrição municipal nº 0.040.035-8. DO EDIFICIO: 
Trata-se de um edifício de ocupação residencial, construído em 
1970, constituído de 11 pavimentos sendo 2 unidades por andar, 
2 elevadores, interfone, câmeras de segurança, porteiro 24 horas 
e 1 vaga de garagem. AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 
2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais). E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) 
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC. O 
edital se encontra na integra disponibilizado na rede mundial de 
computadores (site do Leiloeiro: www.alexandroleiloeiro.com.br). 
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018. Eu _T.J.J. datilografei e 
Eu _, titular subscrevo. (ass) EUNICE BITENCOURT HADDAD –
Juiz(a) de Direito.

BSA Prestação de Serviços - EIRELI
CNPJ 23.975.102/0001-28.

Situada na Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 580, Sala 108-D, Recreio dos 
Bandeirantes, CEP: 22.790-710 - Rio de Janeiro/RJ, vem deixar público 
a redução do seu Capital Social, por motivo exclusivo de saída de sócio, 
conforme determinado Lei 10.406/2002, Art. 1.082, parágrafo II.

CONDOMÍNIO DO LOTEAMENTO SÍTIO BOM
CONVOCAÇÃO - AGE CONVOCADA EM CARÁTER EMERGENCIAL

Conforme determina o Art. 28 da Convenção do Condomínio do Loteamento 
Sítio Bom e por solicitação do Síndico Sr. JADER BASTOS AGUIAR, 
convocamos os condôminos para a AGE a ser realizada no dia 02/02/19,
às 9:30 horas com quorum legal e às 10h com qualquer número de 
sócios-proprietários presentes, a fim de serem discutidos e deliberados os 
seguintes assuntos: 1. Apresentação do relatório de vistoria n° 0031/19, 
elaborado pela Prefeitura Municipal de Mangaratiba, que motivou as 
multas e a interdição do nosso Clube. 2. Apresentação do AUTO DE 
INTERDIÇÃO n°0010/19, que interditou a atividade de administração do 
CLSB. 3. Apresentação do AUTO DE DESINTERDIÇÃO N° 0010/19, que 
desinterditou a atividade de administração do CLSB, provisoriamente, 
até o dia 14/01/19, prorrogada até o dia 17/01/19. 4. Apresentação 
do AUTO DE INFRAÇÃO N° 0011/18. 5. Apresentação do AUTO DE 
INFRAÇÃO N° 0012/18. 6. Apresentação das propostas para defesa 
dos autos de infração e desinterdição da administração. 7. Aprovação 
ad referendum da contratação da empresa INTERAÇÃO AMBIENTAL 
LTDA, por ter sido considerada pela nossa diretoria como a mais 
vantajosa, técnica e economicamente para atendimento aos nossos 
interesses. 8. Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 21/01/2019. 

Condomínio do Loteamento Sítio Bom - Síndico: Jader Aguiar Bastos.

Modelo de 
capitalização  
não foi definido 

O governo federal ain-
da não decidiu qual será o 
modelo para capitalizar a 
Eletrobras, informou nesta 
quarta-feira o ministro de 
Minas e Energia, Bento Al-
buquerque, ao voltar a dizer 
que atualmente a intenção 
do governo é dar prossegui-
mento ao processo de capita-
lização da empresa. 

O Plano Diretor de Ne-
gócios e Gestão (PDNG) 
da estata - anunciado em 26 
de dezembro - para o perí-
odo de 2019 a 2023 prevê 
investimentos de R$ 30,2 
bilhões.

A companhia informou 
no mesmo dia que quer con-
cluir, até o final de 2019, o 
programa de desinvestimen-
tos em ativos e participações 
consideradas não estratégi-
cas. “Não tenho uma ideia 
preconcebida, não recebi ne-
nhuma orientação com rela-
ção a esse tema. Ele (o presi-
dente Jair Bolsonaro) apenas 
disse que temos que tornar 

a Eletrobras uma empresa 
com capacidade para voltar 
a investir”, disse o ministro. 
No final de dezembro foi re-
alizada a venda da sexta e úl-
tima distribuidora da Eletro-
bras, a alagoana Ceal. O fato 
marcou a saída da estatal do 
segmento de distribuição. 

Envolvendo a Eletrobras, 
o grupo Odebrecht afirmou 
que irá pagar R$ 161,9 mi-
lhões para a Eletrobras em
um acordo firmado com au-
toridades no âmbito das ale-
gações de corrupção contra a 
empreiteira, informou a esta-
tal de energia elétrica em co-
municado nesta quarta-feira.

Segundo a Eletrobras, o 
pagamento corresponde a 
ressarcimento por prejuízos 
relacionados à construção 
das hidrelétricas de Santo 
Antônio e Belo Monte. A 
Odebrecht reconheceu em 
2016 em um acordo de le-
niência que pagou propinas 
a autoridades no Brasil e 
em outros países para obter 
grandes contratos de obras 
públicas.

Em janeiro do ano passa-
do, o então presidente Mi-
chel Temer encaminhou ao 
Congresso Nacional um pro-
jeto segundo o qual a priva-

tização da empresa se daria 
por um processo de capita-
lização, até que as ações da 
União fossem pulverizadas, 
tornando-a sócia minoritária 
da empresa, com menos de 
50%. Com isso, a Eletrobras 
passaria a ter capital majori-
tariamente privado.

Questionado por jornalis-
tas se o governo analisa abrir 
mão do controle da estatal ao 
ficar com menos de 50% do 
capital, o ministro não infor-
mou se a perda do controle 
societário seria considerada. 
“Falei na minha posse que 
iríamos continuar com o 
processo de capitalização da 
empresa e vamos continuar. 
Estamos discutindo como 
implementar isso da melhor 
forma possível”, disse o mi-
nistro, que tem mantido reu-
niões semanais com o presi-
dente da Eletrobras, Wilson 
Ferreira Jr., para tratar do 
tema. “Isso não é apenas um 
problema do ministério com 
a Eletrobras, envolve outros 
órgãos do MME e áreas do 
governo, e esse modelo vai 
ser uma decisão de consenso 
entre todos os interessados”, 
acrescentou Albuquerque.

No início do mês, Ferreira 
Jr. chegou a defender a ca-

pitalização da empresa, ao 
afirmar que a privatização da 
estatal é necessária para a re-
tomada de investimentos da 
companhia. “O processo de 
capitalização é necessário; o 
próximo passo da Eletrobras 
é o da capitalização”, disse.

Plano diretor

O plano prevê um apor-
te de R$ 17 bilhões em 
geração no período, en-
quanto R$ 9,5 bilhões 
serão usados em projetos 
de transmissão e R$ 1,7 
bilhão em infraestrutura e 
outros itens. A companhia 
pretende investir quase R$ 
2 bilhões em sociedades 
de propósito específico 
(SPEs).

Entre as iniciativas a 
serem tomadas estão con-
solidar a atuação no âmbi-
to jurídico-regulatório de 
modo a aumentar a receita. 
A companhia pretende in-
tensificar os esforços para o 
recebimento da indenização 
de geração das concessões 
renovadas nos termos da Lei 
12.783/2013, que definiu 
critérios e condições para a 
prorrogação das concessões 
de geração hidrelétrica.

Guerra comercial prejudica resultados
Executivos 
criticam em 
Davos política 
econômica  
de Trump 

Para os executivos pre-
sentes em Davos a política 
econômica do governo dos 
EUA está afetando a saúde 
financeira das empresas. “A 
guerra comercial foi muito 
prejudicial para a agricultu-
ra dos EUA”, disse David 
MacLennan, presidente-exe-
cutivo da Cargill, que anun-
ciou resultados piores que o 
esperado em janeiro. “Quan-
do mais isso durar, pior vai 
ficar”, acrescentou.

No palco principal do Fó-
rum Econômico Mundial no 
ano passado, o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, afirmara aos princi-
pais executivos do mundo 
que o país é um ótimo lugar 
para se investir. Mas não foi 
bem isso o que aconteceu.

A pesquisa da PwC afir-
ma que 27% dos executivos 
fora dos EUA consideram o 
país como o principal desti-
no para crescimento poten-
cial, ante 46% em 2018. O 
investimento estrangeiro di-

reto nos EUA caiu em 2018 
e companhias reunidas na 
cúpula econômica na Suíça 
este ano afirmam estarem 
preocupados com a guer-
ra comercial iniciada por 
Trump contra a China, em 
meio a receios de que a dis-
puta prejudicará a economia 
global e os investimentos 
ainda mais, informou a Reu-
ters.

Uma das principais re-
clamações nesta semana: 
companhias cada vez mais 
dependentes de consumi-
dores na China tiveram que 
reduzir perspectivas de ne-
gócios diante do esfriamen-
to da segunda maior econo-
mia do mundo. E apesar do 
governo dos EUA ter redu-
zido impostos e eliminado 
regulamentações para atrair 
novos investimentos, uma 
onda de cautela está pres-
sionando muitas indústrias 
no país.

Alan Jope, presidente-exe-
cutivo da Unilever (ULVR.L), 
afirmou que os EUA continu-
am sendo um bom mercado 
para seus produtos. Mas é a 
China, onde a Unilever juntou 
forças no ano passado com a 
gigante de comércio eletrônico 
JD.com (JD.O), que se tornou o 
mercado mais resiliente.

Jope afirmou que a China 
“é uma de nossas mais confi-
áveis fontes de crescimento. 
A China provê a nova esta-

David MacLennan: ‘Quando mais isso durar, pior vai ficar’

bilidade ao mercado de bens 
de consumo”.

A guerra comercial de 
Trump contra a China é um 
dos principais assuntos em 
Davos este ano, mesmo sem 
a presença de do presidente 
norte-americano e do colega 
chinês Xi Jinping.

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) reduziu a 
previsão de crescimento glo-
bal e uma pesquisa da PwC 
com quase 1.400 presidentes 
de empresas mostrou au-
mento de pessimismo.

Investimento externo

O investimento estrangei-
ro nos EUA, incluindo fu-

sões e aquisições e emprésti-
mos por subsidiárias de uma 
mesma empresa, caiu cerca 
de 18% em 2018, segundo 
a Conferência de Comércio 
e Desenvolvimento das Na-
ções Unidas (Unctad).

Isso é próximo da queda 
de 19% ocorrida no investi-
mento direto estrangeiro no 
mundo. Mas é notável após 
a reforma tributária e a libe-
ração regulatória promovi-
das por Trump. Em janeiro 
passado, em Davos, muitos 
executivos disseram que pla-
nejavam investir nos EUA.

Enquanto na China, o in-
vestimento estrangeiro cres-
ceu 3% em 2018. Na Índia, a 
expansão foi de 7%.

Argentina tenta manter peso  
no limite definido pelo FMI

Nesta quarta-feira, o pre-
sidente do Banco Central da 
Argentina, Guido Sandleris, 
afirmou que o comitê de polí-
tica monetária vai avaliar seu 
atual limite diário de compras 
de moeda estrangeira de até 
US$ 50 milhões. Acrescentou 
que nas próximas semanas 
o banco vai avaliar “o volu-
me de compras que o Banco 
Central realizaria se o peso se 
apreciar além da zona de não-
intervenção”.

Na terça-feira, o banco 
comprou o limite de US$ 50 
milhões ao preço médio de 
37,597 pesos por dólar no 
mercado cambial, como parte 
do esforço para manter a moe-
da numa banda de negociação 
definida com o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI).

A Argentina atravessou 
um ano difícil em 2018, 
com uma crise econômica 
que fez o país pedir socor-

ro ao Fundo Monetário in-
ternacional (FMI) no valor 
de US$ 56 bilhões, a ajuda 
mais custosa da história do 
fundo. E o país segue com 
problemas.

A Argentina encerrou 2018 
com uma desvalorização de 
50% do peso argentino em re-
lação ao dólar, inflação galo-
pante de quase 50%, além do 
aumento da pobreza (27,3%) 
e do desemprego (9,6%). O 
presidente argentino Maurício 
Macri, um dirigente de centro-
esquerda com uma carreira 
bem-sucedida como empresá-
rio, assumiu o país em dezem-
bro de 2015 com um discurso 
liberal, após 12 anos do go-
verno protecionista de centro-
esquerda peronista de Néstor 
e Cristinia Kirchner (2003-
2015), quando aconteceu um 
boom do preço dos cereais, 
produto de exportação por ex-
celência da Argentina. 

BC chinês injeta créditos no 
mercado para manter liquidez

O banco central da Chi-
na injetou nesta quarta-feira 
257,5 bilhões de yuans (US$ 
37,8 bilhões) de fundos no 
mercado via linha de crédito 
direcionada de médio pra-
zo (TMLF, em inglês) para 
manter a liquidez, informou 
a agência Xinhua.

Os fundos têm um venci-
mento máximo de três anos 
e uma taxa de juros anual de 
3,15%, 15 pontos-base abai-
xo da vigente linha de crédi-
to de médio prazo (MLF, em 
inglês), informou o Banco 
Popular da China no site. A 
TMLF foi introduzida em 
dezembro de 2018 para enco-
rajar os empréstimos a empre-
sas pequenas e privadas.

Segundo o Banco Popular 
da China, os grandes bancos 
comerciais, bancos de capital 
coletivo e bancos comerciais 

de importantes cidades que 
emprestam em peso à econo-
mia real e atendem às exigên-
cias macroprudentes podem 
candidatar-se à TMLF.

Durante a semana passa-
da, o banco central chinês fez 
uma injeção líquida combina-
da de 1,16 trilhão de yuans por 
meio de operações de merca-
do aberto, a maior quantia se-
manal em dois anos.

A China cortará a taxa de 
depósito compulsório para 
os depósitos em Renminbi, a 
moeda chinesa, em outro 0,5 
ponto percentual em 25 de 
janeiro, seguindo uma redu-
ção de 0,5 ponto percentual 
em 15 de janeiro, o que de-
verá compensar as flutuações 
de liquidez antes da Festa da 
Primavera, de acordo com 
um anúncio anterior do banco 
central.
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Conclusão de Angra 3 depende de capital privado
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Governo procura 
parceiro para um 
projeto polêmico   

Parada desde 2015, a re-
tomada da obra de conclusão 
da Usina Nuclear de Angra 
3 depende de investimentos 
calculados entre R$ 12,5 
bilhões e R$ 15 bilhões. O 
ministro de Minas e Energia, 
almirante Bento Albuquer-
que, disse nesta quarta-feira 
que o governo busca um par-
ceiro para finalizar a cons-
trução da usina. Em café da 
manhã com jornalistas, o 
ministro afirmou que a usina 
é “estratégica” e “fundamen-
tal” para o país. A opinião do 
governo sobre o tema difere, 
porém, da leitura de muitos 
atores da sociedade. 

Segundo o ministro, um 
especialista em energia nu-
clear, a busca de novos par-
ceiros será realizada com a 
coordenação do Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos (PPI), que vai definir o 
melhor modelo. A expectati-
va do governo é que a usina 
entre em operação comercial 
em 2026.

Restrições

O ministro afirmou não 
ver restrições à atuação de 
empresas privadas na explo-
ração de energia nuclear no 
Brasil. “No momento não é 
possível (empresas privadas 
controlarem energia nucle-
ar) por questões da nossa 
Constituição, que impede 
isso. Mas eu acredito que no 
futuro vai ser revisto”, disse 
o ministro, ressaltando que 
esta é sua opinião pessoal. 

Bento Albuquerque foi dire-
tor-geral de Desenvolvimen-
to Nuclear e Tecnológico da 
Marinha. Desde que assumiu 
a pasta, o ministro tem de-
fendido que o debate sobre 
a matriz nuclear brasileira 
ocorra “sem preconceitos”.

“Angra 3 começou a ser 
construída há muito tempo, 
e já foi investido muito re-
curso nisso. Neste governo 
vai-se dar continuidade aos 
estudos que entenderam ha-
ver viabilidade econômica 
com a atração de investido-
res para concluir a usina. Va-
mos atrair para aquela meta 
de concluir em 2026”, afir-
mou o ministro.

Lembrando que Angra 3 
é um projeto polêmico de-
vido ao seu alto custo e por 
não ser uma usina de ener-
gia renovável. O debate so-
bre a retomada das obras da 
usina começou em  junho 
do ano passado, quando a 
Eletrobras, juntamente com 
sua subsidiária, a Eletro-
nuclear, responsável pela 
operação das usinas nucle-
ares de Angra 1 e Angra 2 e 
construção de Angra 3 fir-
mou um memorando de en-
tendimento com Électricité 
de France (EDF), maior 
produtora e distribuidora 
de energia da França,  para 
promover cooperação na 
área nuclear.

Acredita-se que cerca de 
63% das obras da usina es-
tavam concluídas em 2015, 
quando houve a paralisação. 
As obras foram paralisadas 
na época por falta de recur-
sos e em meio a suspeitas 
de superfaturamento e a de-
núncias de corrupção envol-
vendo empresas contratadas 
para a montagem da usina.

O custo da energia da usi-
na nuclear de Angra 3 é tido

como o mais alto entre to-
das as fontes disponíveis no 
Brasil, segundo estudo do 
Instituto Escolhas em parce-
ria com a PSR, consultoria 
especializada em energia.
Considerando critérios ob-
jetivos como valor da obra, 
custo fixo de operação, sub-
sídios e prêmio ambiental, a 
energia a ser produzida por 
Angra 3 é mais cara que a de 
termoelétricas a gás e de em-
preendimentos de energia re-
novável. Caso o governo op-
tasse por desistir de concluir 
Angra 3, e até desmontasse o 
que já foi feito, e substituísse 
a usina por parques solares 
na região sudeste ainda as-
sim a economia seria de R$ 
12,5 bilhões em um período 
de 35 anos, de acordo com o 
estudo

Matriz nuclear

De acordo com o ministro 
Bento Albuquerque, o deba-
te em torno da matriz nucle-
ar tem que ocorrer sem pre-
conceitos. “Trabalhei muitos 
anos no Programa Nuclear 
da Marinha, tenho um co-
nhecimento que considero 
denso e não tenho pretensão 
de dizer o que vale, ou não.” 
Albuquerque disse que não 
vê restrições a um parceiro 
estrangeiro na finalização 
da usina. “Não há compro-
metimento de nenhuma tec-
nologia sensível dentro da 
parceria para finalizar Angra 
3, é apenas questão de in-
vestimentos para concluir as 
obras.”

O ministro defendeu ain-
da a permanência da energia 
nuclear como parte da matriz 
energética brasileira. “Três 
países – Brasil, Estados 
Unidos e Rússia – possuem 
grandes reservas de urânio 

e dominam a tecnologia nu-
clear. Só esses três. Não en-
tendo como um país como o 
nosso, de grandezas popula-
cional, territorial e econômi-
ca, poderia abrir mão de uma 
matriz como essa”, afirmou 
Bento Albuquerque.

Na terça-feira, o Minis-
tério de Minas e Energia 
divulgou nota destacando a 
importância da retomada da 
usina para o setor nuclear. 
“[A obra] traz escala a toda 
a cadeia produtiva do setor, 
desde a produção de com-
bustível à geração de ener-
gia. Isso se torna ainda mais 
relevante quando se leva 
em conta que o Brasil vai 
precisar investir em energia 
para o futuro, em função do 
aumento da demanda e do 
esgotamento do potencial 
hidrelétrico”, diz o texto.

De acordo com a nota. 
a entrada em operação da 
usina evitaria o despacho 
de usinas térmicas mais ca-
ras. O texto acrescenta que, 
devido à complexidade do 
sistema elétrico brasileiro, 
é importante a presença de 
diferentes fontes energéticas 
para garantir seu equilíbrio. 
O comunicado diz ainda que 
o Plano Nacional de Energia 
2030 (PNE 2030) prevê a 
construção de quatro a oito 
usinas nucleares no país. 
“Cenário que tende a ser 
confirmado pelo PNE 2050, 
publicação aguardada para 
breve”, conclui o texto.

Debate e polêmica

O acordo entre a Eletro-
bras e a francesa EDF prevê 
estudos sobre a possibilida-
de de a EDF colaborar com 
a retomada e conclusão das 
obras de Angra 3 e também 
no desenvolvimento de no-

vas usinas nucleares no Bra-
sil. A validade do memoran-
do é de três anos, podendo 
ser estendida para até cinco 
anos.

“Além disso, a companhia 
francesa contribuirá com sua 
expertise para a operação de 
Angra 1 e Angra 2 na preven-
ção do envelhecimento de 
materiais, na identificação 
do risco de obsolescência de 
equipamentos, em manuten-
ção e em treinamento”, disse 
a Eletrobras

Em outubro, uma reso-
lução do Conselho Nacio-
nal de Política Energética 
(CNPE) estabeleceu novo 
preço de referência para a 
energia produzida pela usi-
na nuclear de Angra 3, que 
passou de R$ 240/MWh 
para R$ 480/ MWh em va-
lores de julho de 2018. De 
acordo com o CNPE, o ob-
jetivo da medida é estabe-
lecer melhores condições 
para viabilização do em-
preendimento. Em nota, o 
CNPE destacou a necessi-
dade de atrair agentes pri-
vados para finalizar a obra 
e informou que está pre-
vista para janeiro de 2026 
a entrada em funcionamen-
to de Angra 3, com inves-

timentos previstos de R$ 
15,5 bilhões.

No fim do ano, a Ele-
trobras disse que pretende 
investir R$ 12 bilhões para 
concluir Angra 3. Segun-
do o Ministério de Minas 
e Energia, com capacidade 
de 1.405 MW, a usina pro-
porcionará mais segurança 
energética ao sistema elé-
trico brasileiro. O argu-
mento é que por estar loca-
lizada na Região Sudeste, 
que consome mais energia 
no país, o acionamento da 
usina poderá gerar menores 
custos com a transmissão 
de energia.

A Usina Nuclear Angra 
3 começou a ser construída 
em 1984 -- ainda no perí-
odo do governo militar--e 
foram paralisadas em 1986. 
O projeto ficou engavetado 
até ser retomado em 2009, 
no governo Lula. Na época, 
o custo estimado para o tér-
mino do projeto era de R$ 
8,3 bilhões, e a conclusão 
da obra era previsto para 
2014. A diferença em rela-
ção ao custo avaliado antes 
e hoje ultrapassa R$ 4 bi-
lhões sobre o valor mínimo 
estimado, e R$ 7 bilhões ao 
montante total.

Previsão de investimentos entre R$ 12,5 bilhões e R$ 15 bilhões

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 
DO FORO CENTRAL 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL 
DE ANGRA DOS REIS – RIO DE JANEIRO. 

AVENIDA OSWALDO MEVES MARTINS, Nº 142, 
SALA 209 – CENTRO – ANGRA DOS REIAS

C.E.P.: 23900-030 - TEL.: (21) 3364-6091 
E-MAIL: ANG02VARA@TJRJ.JUS.BR

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

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE 

EXECUÇÃO proposta por ROSIANE TEIXEIRA DOS SANTOS 
em face de BRASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA, WALTER 
VIEIRA, DELMO PEREIRA VIEIRA, DALMO PEREIRA VIEIRA, 
RODIGO BOTELHO VIEIRA E ALVARO LOUREIRO VIEIRA – 

CARTA PRECATÓRIA Nº 0011353-96.2018.8.19.0003 ORIUNDA 
DO PROCESSO PRINCIPAL Nº 0196985-22.2009.8.19.0001 

DA 48ª VARA CÍVEL DA CAPITAL, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR – Juiz(a) em 
Exercício da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação 
em Leilão Judicial na forma Presencial e On-line, com prazo 
de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s) 
Executado(s), que será realizado o público Leilão nas seguintes 
datas e local: NA MODALIDADE PRESENCIAL: O Primeiro 
Leilão será no dia 25/02/2019 às 15:00h, e o Segundo Leilão no 
dia 27/02/2019 às 15:00h, sendo o mesmo realizado no Auditório 
do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Gr. 606, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma do Art. 884,II do CPC, e 
NA MODALIDADE ELETRÔNICA (ON-LINE): O Primeiro Leilão 
estará aberto para lances a partir do dia 18/02/2019 às 11:30h, 
com término previsto para o dia 25/02/2019 às 11:30h, e iniciará 
o Segundo Leilão no dia 25/02/2019 às 11:31h, e terminará no dia 
27/02/2019 às 11:30h, onde o lanço inicial será por valor superior 
a 50% da avaliação. Cientes os interessados que os lances On-
Line realizados através do portal: www.alexandroleiloeiro.com.
br , ocorrerão de forma simultânea com os lances da modalidade 
presencial.DO BEM OBJETO DE LEILÃO: DO BEM OBJETO DE 
LEILÃO: (Conforme laudo de avaliação às fls. E-1096/1104 e 
e-1216/1227) Terreno situado na Rua 26 (Atual Rua São José,), 
lote 02, quadra 19, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 
encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e 
registrado sob a matrícula de nº 872 no 2º RGI (Angra dos Reis) 
e na Prefeitura sob o nº 161171. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
Este terreno consiste num lote plano ao nível da rua, situado na 
esquina da Rua São José com a Rua Francisco Guedes da Silva, 
medindo 5.000m². O terreno não possui nenhuma benfeitoria, 
estando apenas cercado. CALCULO DO IMÓVEL: O calculo do 
terreno foi baseado no valor médio de mercado praticado naquele 
bairro, levando-se em consideração todos os atributos que possam 
influir na formação do preço de mercado. AVALIO o imóvel acima 
descrito em: R$ 1.575.000,00 (Hum milhão, quinhentos e setenta 
e cinco reais), que correspondem a 524.597,80 UFIR e atualizados 
perfazem o valor de R$ 1.794.701,56 (Hum milhão, setecentos 
e noventa e quatro mil, setecentos e um reais e cinquenta e 
seis centavos).EDIFICAÇÃO (Conforme descrita nas fls 
e-1216/1227): O imóvel se trata de uma casa com 3 quartos, sala, 
2 banheiros e garagem, de alto valor no bairro, toda a frente de 100 
metros para essa rua tem potencial para a construção de imóveis 
comerciais. Localizado para a rua São José é um dos pontos mais 
valorizados para imóveis residenciais, sendo considerada uma 
área nobre no bairro. Valor médio por m² foi avaliado em 1.557,41. 
AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 208.537,20 (Duzentos 
e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos), que 
correspondem a 63.310,00 UFIR, e atualizados pela perfazem valor 
de R$ 279.900,36 (Duzentos e setenta e nove mil, novecentos reais 
e trinta e seis centavos). AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: Sendo 
assim fica avaliado o imóvel total no valor de R$ 1.783,537.20 
(Hum milhão, setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta 
e sete reais e vinte centavos) que correspondem a 587.907,80 
UFIR, que atualizados na presente data perfazem o valor total de 
R$ 2.074.601,20 (Dois milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos 
e um reais e vinte centavos) E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas 
de estilo. Ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da 
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra 
na integra disponibilizado na rede mundial de computadores (site 
do Leiloeiro: www.alexandroleiloeiro.com). Rio de Janeiro, 09 de 
janeiro de 2019. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu  __, titular subscrevo. 
(ass) IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR – Juiz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RJ

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 310, 312, 314 – B, 
CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3014 - 
E-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL 
NA FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 10 DIAS, 

PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA (Lei especial de nº 5.741/71), 
proposta por ITAU UNIBANCO S/A em face de CARLOS 

EDUARDO PEDROSA MECHOULLAM e JANETE CANDIDO 
MECHOULLAM, PROCESSO Nº 0127177-95.2007.8.19.0001,

NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM
- Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de 
Alienação em Leilão Judicial na forma Presencial, com prazo de 
intimação de 10 dias, a quantos o presente virem ou dele tiverem 
conhecimento, em especial ao(s) Executado(s), e os Condôminos, 
que será realizado o público Leilão na seguinte data e local: 
LOCAL, DATAS E HORÁRIOS: NA MODALIDADE PRESENCIAL:
O Leilão acontecerá no dia 14/02/2019  às 16h30, para venda 
por valor igual ou superior ao valor da execução atualizada, nos 
termos da Lei especial de nº 5.741/71, sendo realizado no Átrio do 
Fórum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo Braga, 
115, Hall dos Elevadores, Centro – Rio de Janeiro/RJ, com base 
no Art. 884,II do CPC, para venda por valor igual ou superior ao 
valor da execução atualizada, nos termos da Lei especial de nº 
5.741/71. DO BEM OBJETO DE LEILÃO: Apartamento 306 
do bloco 7, do edifício à Rua Juiz de Fora, número 15, com 
numerações suplementares pelas ruas Caçapava 99, Rosa e 
Silva 60 e Botucatu 460, distrito do Andaraí, com direito a 01 
(uma) vaga(s) localizada(s) no pavimento de acesso aos blocos 
1 a 3 (1º pavimento garagem), indistintamente, com a fração de 
0,14/100 do terreno para o apartamento e 0,02/100 para cada 
vaga, medindo o terreno 68,05m de frente pela rua Juiz de 
Fora + 9,42m em curva interna subordinada a um raio de 6,00m 
concordando com o alinhamento da rua Rosa e Silva por onde 
mede 68,05m +9,42m em curva interna subordinada a um raio 
de 6,00m concordando com o alinhamento da rua Botucatu, por 
onde mede 178,60m + 9,42m em curva subordinada a um raio 
de 6,00m concordando com o alinhamento da rua Juiz de Fora, 
sendo a curva interna, confrontando à direita com ao rua Botucatu, 
à esquerda com a rua Caçapava, e nos fundos com a rua Rosa e 
Silva. (C.L. 7498, Inscrição: 1447095-MP). AVALIAÇÃO (conforme 
fls. 180): R$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais). DOS
DÉBITOS DO IMÓVEL: Cientes os interessados que constam 
débitos de IPTU no valor aproximado de R$ 1.134,82 (Hum mil, 
cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), constam 
débitos de FUNESBOM no valor aproximado de R$ 221,59 
(duzentos e vinte e um reais e nove centavos) e constam débitos 
de Condomínio no valor aproximado de R$ 123.257,45 (Cento e 
vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 
cinco centavos) atualizados na data de 10/10/2018. Informações 
atualizadas sobre os débitos de IPTU, Condomínio e Outros, 
bem como apresentação das Certidões e R.G.I. do(s) imóvel(is), 
serão apresentadas no ato do leilão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) 
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC. O 
edital se encontra na integra disponibilizado na rede mundial de 
computadores (site do Leiloeiro: www.alexandroleiloeiro.com). 
Mesquita, 27 de novembro de 2018. Eu ___ T.J.J. datilografei e Eu  
___, titular subscrevo. (ass) Doutor(a) KATIA CILENE DA HORA 
MACHADO BUGARIM – Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE
ASSEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta   abaixo 
assinada e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
a todos os empregados da Banco BBM S/A, da base territorial deste 
município, para  a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará dia 28 
de janeiro de 2019, às 11:30min, em primeira convocação, e às 12:00hs, em 
segunda convocação, no endereço à Praça Pio X, n.º 98-A, 6º andar, Centro, 
para apreciação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação a 
cerca da proposta de Acordo Coletivo de Participação nos lucros ou 
resultados no exercício 2019; Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
- Presidenta -

AAPUL-RJ
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores representantes das agências associadas 
à AAPUL-RJ - Associação das Agências de Publicidade Legal do Rio de 
Janeiro, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 
10:00h, em 1ª convocação e às 10:30h em última convocação do dia  
07 de fevereiro de 2019, na Avenida Presidente Wilson, 231  - 9º andar  
- Sala de Reunião 3 - Centro - RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:
1 - Prestação de contas;
2 - Eleição de Diretoria;
3 - Assuntos gerais.
Em cumprimento ao Artigo 23 dos Estatutos Sociais da AAPUL-RJ, só 
poderão tomar parte das deliberações, votar e serem votados, os sócios 
que estiverem em dia com suas obrigações sociais.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2019

A DIRETORIA

AAPUL-RJ - ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS 
DE PUBLICIDADE LEGAL

DO RIO DE JANEIRO




