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refinaria nos EUA 
para a Chevron por  
US$ 562 milhões
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CNT: investimento 
anunciado para 
rodovias ‘não é nada’
País precisa de 
cinco vezes mais 
para recuperar 
infraestrutura

O ministro da Infraestrutura, Tar-
císio Gomes de Freitas, anunciou 
que o governo prevê contratar R$ 
100 bilhões de investimentos em 
rodovias para próximos 30 anos, o 
que dá em média cerca de R$ 3,3 
bilhões anuais. É menos da metade 
do que foi investido em 2018 (R$ 
7,4 bilhões), montante que já esta-

va muito aquém das necessidades 
do país. 

“Com esse anúncio pífio, o go-
verno frustra a todos nós, trans-
portadores e sociedade em geral. 
Sem fortes investimentos em in-
fraestrutura de transporte, o Brasil 
não cresce”, avalia o presidente da 
Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT), Clésio Andrade.

Segundo Clésio Andrade, só 
para fazer as obras mais urgentes, 
como reconstrução, restauração e 
readequação das vias desgastas, 
são necessários R$ 48 bilhões em 
investimentos imediatos. A Con-
federação calcula que, para recu-
perar e tirar o setor rodoviário de 

um atraso de mais de 40 anos, é ne-
cessário investir R$ 566,6 bilhões 
em 981 projetos de infraestrutura 
rodoviária de integração nacional e 
mais 234 projetos urbanos.

Incluindo todos os modais 
(além de rodovias, ferrovias, hi-
drovias, portos e aeroportos) a 
necessidade de investimentos 
chega a R$ 1,7 trilhão, de acordo 
com levantamento da CNT. Pes-
quisa feita pela entidade em 2018 
mostra que 61,8% das rodovias 
pavimentadas brasileiras estão 
em más condições, classificadas 
como regulares, ruins ou péssi-
mas. Apenas 12% da malha rodo-
viária do país está pavimentada.

Witzel mandará projeto de lei  
para eliminar taxa do CRLV

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, anunciou 
nesta quarta-feira, por meio de 
seu perfil nas redes sociais, que 
enviará um projeto de lei à As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) para 
garantir a suspensão da taxa de 
emissão do certificado de regis-
tro e licenciamento de veículo 
(CRLV), no valor de R$ 57,87, 
em caráter permanente.

Atualmente, a taxa de emis-
são de CRLV já está suspensa 
por uma liminar na Justiça. No 
entanto, o governador explica 
que, para o Estado abrir mão per-
manentemente da arrecadação 
dos valores referentes à taxa, é 
necessário que um projeto de lei 
seja aprovado pela Alerj.

“Ao mesmo tempo que tenho 
o compromisso de honrar com as 
promessas da campanha, preciso 
cumprir a legislação”, publicou 
nas redes.

O Departamento de Trânsi-
to do Estado do Rio de Janeiro 
(Detran) anunciou ter acatado a 
decisão judicial desde o último 
dia 28. Com isso, os boletos emi-
tidos a partir de 8 de fevereiro vi-
rão no valor de R$ 144,68, e não 
mais R$ 202,55, como era antes

No mesmo comunicado, Wit-
zel assumiu o compromisso de 
implantar ainda este ano a emis-
são da CRLV eletrônica, sem a 
necessidade de cobrança de taxa.

Os condutores que emitiram 
o guia de recolhimento de taxas 
(GRT) antes da alteração, devem 
pagar o valor integral e efetuar o ser-
viço de licenciamento normalmente, 
conforme informou o Detran.

Segundo o órgão, os usuários 
que quiserem reaver a taxa de 
emissão do documento deverão 
aguardar o trânsito em julgado da 
ação, já que o Estado só poderá 
devolver o dinheiro em caso de 
determinação judicial.

Inflação da 
indústria dobra  
de 2017 para o  
ano passado

Os preços de produtos indus-
trializados, medidos na saída das 
fábricas, fecharam 2018 com uma 
taxa de inflação de 9,76%, segun-
do dados do Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), divulgados nesta 
quarta-feira pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O indicador fechou 2017 
com taxa de 4,18%.

Das 24 atividades industriais pes-
quisadas, apenas o setor de bebidas 
fechou 2018 com deflação (queda 
de preços), de 2,79%. Os setores 
com maiores altas de preços foram 
indústrias extrativas (26,58%), ou-
tros produtos químicos (19,70%), 
outros equipamentos de transporte 
(15,89%) e metalurgia (13,94%).

Entre as quatro grandes catego-
rias econômicas, a maior alta de 
preços foi observada entre os bens 
intermediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no setor 
produtivo (13,25%). 

Governo vai privatizar 
todos os aeroportos e 
extinguir a Infraero

Com as três próximas rodadas de 
concessão de aeroportos previstas, 
todos os terminais do país estarão 
sob controle da iniciativa privada e 
a Empresa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária (Infraero) será 
extinta. Todo o processo deve estar 
consolidado em quatro anos, segun-
do o diretor do Departamento de 
Políticas Regulatórias da Secretaria 
Nacional de Aviação Civil (SAC), 
Ronei Saggioro Glanzmann.

Ele participou de reunião no Rio 
de Janeiro com o diretor-geral do 
Departamento de Controle do Es-
paço Aéreo (Decea), tenente-bri-
gadeiro do ar Jeferson Domingues 
de Freitas, e o diretor da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) 
Ricardo Sérgio Maia Bezerra.

Segundo Glanzmann, o processo 
da quinta rodada está desimpedido, 
depois que o Governo do Espírito 
Santo retirou a ação civil pública 
contra o leilão em bloco do aero-
porto de Vitória com o de Macaé, 
no norte fluminense.

Os editais da quinta rodada foram 
lançados no fim de novembro para 
licitar 12 aeroportos, divididos em 
três blocos. Juntos, esses terminais 
recebem 19,6 milhões de passagei-
ros por ano, o que equivale a 9,5% 
do mercado nacional de aviação. 

São eles: Recife (PE), Maceió (AL), 
Aracaju (SE), João Pessoa (PB), 
Juazeiro do Norte (CE) e Campina 
Grande (PB); Cuiabá, Rondonópolis, 
Alta Floresta e Sinop (MT); e Vitória 
(ES) e Macaé (RJ).

Glanzmann explica que, após 
esta rodada, prevista para ocorrer 
no dia 15 de março, a Infraero per-
manece operando 44 aeroportos e 
já foi anunciada a sexta rodada de 
concessões, que terá aberto o cha-
mamento para os estudos de viabi-
lidade logo após o leilão de março.

 “São cerca de 20 aeroportos, 
divididos em três blocos, lidera-
dos por Goiânia, Manaus e Curiti-
ba. Nosso processo de concessão 
é bastante maduro, a gente gasta 
cerca de um ano e meio entre o 
início dos estudos e o leilão. En-
tão no segundo semestre de 2020 
fazemos o leilão da sexta rodada e 
abrimos os estudos para a sétima e 
derradeira rodada que são mais três 
blocos, com mais cerca de 20 aero-
portos. Um encabeçado por Belém, 
outro pelo Santos Dumont (no Rio 
de Janeiro) e o outro liderado por 
Congonhas (em São Paulo). Com 
isso, chegamos ao final do governo 
Bolsonaro com toda a rede Infraero 
concedida e sendo operada por em-
presas privadas”.

Rio também tem seis 
barragens de alto risco

O rompimento da barragem ad-
ministrada pela Vale em Brumadi-
nho, Minas Gerais, fez surgir um 
alerta quanto à situação de outras 
estruturas similares pelo Brasil, 
como destaca o relatório da Secre-
taria de Estado do Ambiente (SEA) 
e do Instituto Estadual do Ambien-
te do Rio de Janeiro (Inea). O es-
tudo apontou entre as 29 barragens 
registradas no estado fluminense, 
seis estruturas classificadas como 
“alto dano potencial associado”, ou 
seja, de grande risco à população e 
ao meio ambiente.

Em entrevista à TVT, ambienta-
listas explicaram que as estruturas 
se tratam de estações de tratamento 
de água, onde há toneladas de re-
síduos tóxicos nas mediações. Algo 
que para a deputada estadual Dani 
Monteiro (PSOL-RJ) pode ser atri-

buído a falta de manutenção oca-
sionada pelo desmonte de órgãos 
governamentais que poderiam atu-
ar na fiscalização.

Outra preocupação dos ambien-
talistas é quanto a uma montanha 
de rejeitos da Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN) na cidade de 
Volta Redonda, município do Rio 
de Janeiro, que ameaça desmoronar 
e contaminar o rio Paraíba do Sul, 
principal fonte de abastecimento de 
água da região metropolitana da ca-
pital fluminense.

De acordo com o Ministério Pú-
blico do estado, está sendo traçado 
um plano de ação para a retirada do 
material com o mínimo de impac-
to ambiental. O Inea afirmou ainda 
que monitora os resíduos químicos 
da CSN e informa regulamente à 
Justiça sobre a situação.
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Vender ativos da Petrobras é trair e prejudicar o Brasil
A luta dos nacionalistas contra 

os defensores do capital estran-
geiro vem de antes da criação da 
Petrobras e foi o principal alicerce 
de sua criação. Em 1947, o Clu-
be Militar estava dividido. De um 
lado, o general Juarez Távora, em 
suas conferências, defendia a par-
ticipação do capital estrangeiro; e 
de outro, o general Horta Barboza 
defendia o monopólio do Estado na 
exploração do petróleo.

“Para Juarez Távora, o Brasil 
possuía grandes reservas de petró-
leo, no entanto, não dispunha de 
capitais e técnicos para explorá-
las, portanto, deveria permitir a 
participação de capitais externos. 
Em suas conferências, ressaltou a 
importância dessa riqueza para a 
economia e a segurança nacional, 
o que justificava a criação de me-
canismos que impedissem a for-
mação de monopólios privados por 
parte das multinacionais, as quais 
deveriam se contentar em ser sim-
ples auxiliares, ainda que conside-
radas indispensáveis.

Para o general, a defesa do con-
tinente implicaria auxílio dos Esta-
dos Unidos no desenvolvimento do 
setor petrolífero brasileiro, já que o 
bloco capitalista contaria com mais 
reservas de combustíveis em caso 
de guerra. Sua proposta também 
incluía um conjunto de garantias e 
vantagens a serem concedidas ao 
capital estrangeiro e exigências a 
serem estabelecidas para o forta-
lecimento da economia e ressalvas 
dos interesses nacionais.

Horta Barboza entendia que o se-
tor petrolífero era autossustentável, 
ou seja, a alta lucratividade dessa 
atividade cobriria, em pouco tem-
po, as despesas com sua instalação, 
o que justificaria o monopólio esta-
tal. Assim, declarava que o Estado 
possuía recursos para implantar a 
indústria do petróleo e ressaltava 
que, mesmo se não tivesse condi-
ções para tanto, poderia contrair 
empréstimos externos, que seriam 
cobertos com o lucro da refinação.

Julgava ser função do Estado 
planejar o aproveitamento dos re-
cursos hídricos e energéticos como 
forma de viabilizar o desenvolvi-
mento econômico e social. O ge-
neral também considerava a União 
um excelente administrador de 
empresas e, para sustentar sua afir-
mação, citava os resultados obtidos 
pelas estatais de petróleo no Méxi-
co, Argentina e Uruguai”. (Disser-
tação para título de mestrado em 
história pela Faculdade de Ciências 
e Letras da Universidade Estadual 
Paulista, título “A criação da Pe-
trobras nas páginas dos jornais O 
Estado de São Paulo e Diário de 
Notícias”, de Celso Carvalho Ju-
nior – 2005)

Na época, a imprensa brasileira 
também estava dividida. Em São 
Paulo, o jornal O Estado de São 
Paulo se posicionou favorável à 
entrada do capital estrangeiro, en-
quanto que no Rio de Janeiro o 
Diário de Notícias era favorável 
ao monopólio estatal. Era uma luta 
equilibrada.

A Standard Oil se ofereceu para 
construir refinarias no Brasil, mas 
seu lobby não foi forte suficiente 
para cooptar a imprensa e muito 
menos convencer os militares. A 
tese do general Horta Barboza foi 
vencedora, e em 3 de outubro de 
1953 Getúlio sancionou a Lei 2004, 
criando a Petróleo Brasileiro S/A, 
garantindo o monopólio estatal na 
pesquisa, lavra, refino e transporte.

Em 1953, o Brasil consumia 150 
mil barris/dia de derivados e só 
contava com uma refinaria operada 

pelo Conselho Nacional do Petró-
leo (CNP), na Bahia, com capaci-
dade de produção de 3.700 barris 
dia, e uma refinaria particular do 
Grupo Ipiranga com produção de 
6 mil barris dia. A Petrobras tinha 
muito trabalho pela frente.

A empresa se desenvolveu por 
esforço próprio, sempre dando pas-
sos conforme o tamanho de suas 
pernas, nunca recebeu privilégios, 
especializando-se em princípio no 
refino e em exploração. Trouxe 
grandes benefícios para a nação.

À exceção de um curto período 
(2007–2015), nunca recebeu “grau 
de investimento” (investment gra-
de) das empresas de classificação 
de risco (Moody’s, Santandard & 
Poor’s etc.). Mas isso não impediu 
seu crescimento. Nunca foi neces-
sário.

Logo depois da crise do petróleo 
em 1973, no Governo Geisel, a Pe-
trobras fez as descobertas da bacia 
de Campos no mar territorial bra-
sileiro, o que possibilitou a auto-
suficiência na produção de petróleo 
e no desenvolvimento de tecnolo-
gias que levaram à descoberta do 
pré-sal.

Hoje, a capacidade de refino da 
Petrobras cobre quase que 100% da 
necessidade de consumo dos brasi-
leiros. A empresa é líder mundial 
em tecnologias para exploração de 
petróleo em águas ultraprofundas, 
e o petróleo é nosso, se quisermos.

Situação bem diferente da de 
1947, hoje temos “a faca e o quei-
jo”. Então de onde vem esta cam-
panha pela entrega das reservas 
descobertas no pré-sal e venda dos 
ativos da Petrobras (distribuição, 
refinarias, dutos etc)? O que está 
por trás disto?

Ocorre que o pré-sal brasileiro 
vislumbra ganhos de trilhões de 
dólares, o que atraiu para o Brasil 
interesses e forças poderosas do 
capital internacional, a chamada 
“banca”. É muito clara a cooptação 
da mídia brasileira que passou a di-
fundir mentiras para justificar jun-
to à opinião pública o processo de 
traição à nação, como a seguir:

1) A Petrobras tem sérios proble-
mas financeiros e uma dívida im-
pagável

Esta mentira começou a ser di-
fundida pela mídia brasileira no 
final de 2015 com a forte valori-
zação do dólar frente ao real. Um 
dólar chegou a valer perto de R$ 4. 
Como 80% da dívida da Petrobras 
é em moeda estrangeira, a dívida 
em reais cresceu muito.

Mas isto nunca foi problema 
para a Petrobras, e os que difun-
diam as notícias jamais apresenta-
ram números que comprovassem 
suas afirmativas. Os balanços da 
empresa, auditados e publicados, 
mostram que ela nunca teve pro-
blemas financeiros, pelo contrário, 
sua situação sempre foi muito mais 
confortável do que os das grandes 
petroleiras do mundo.

Não é necessário ser um especia-
lista para saber que uma companhia 
que nunca atrasou nenhum paga-
mento, registra uma liquidez cor-
rente sempre acima de 1,5 (últimos 
dez anos pelo menos) e que desde 
2015 apresenta uma disponibilida-
de em caixa sempre superior a US$ 
20 bilhões (a maior entre todas as 
grandes petroleiras), nunca teve 
problemas financeiros.

Esta mentira foi exaustivamente 
combatida por organizações como 
a Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet), o Clube de En-
genharia etc., em artigos e semi-
nários, desmoralizando seus auto-

res. Mas a força da mídia é muito 
maior, e a mentira, repetida muitas 
vezes, se tornou verdade para a opi-
nião pública brasileira.

A maioria dos candidatos à Pre-
sidência da República no recente 
pleito afirmava: “A Petrobras não 
pode voltar à situação de quase 
bancarrota pela qual passou.” Ig-
norância ou oportunismo? O pen-
sador espanhol Francisco de Que-
vedo (1580–1645) dizia: “Quem 
julga pelo que ouve e não pelo que 
sabe é orelha e não juiz.”

O fato é que os últimos presiden-
tes da Petrobras, Pedro Parente e 
Ivan Monteiro, sempre se apresen-
taram para plateias selecionadas, 
subservientes, nunca se dispuseram 
a discutir a situação da empresa 
abertamente. Convocado para de-
por na CPI da Petrobras instaurada 
na Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), Pedro Parente se 
escorou numa liminar judicial para 
não comparecer alegando que a Pe-
trobras era da esfera federal.

É inadmissível que o gestor de 
uma empresa estatal se recuse a 
discutir abertamente os problemas 
e sucessos da empresa que admi-
nistra.

2) A Petrobras precisa vender 
ativos para reduzir sua dívida e po-
der voltar a investir no pré-sal

Em 2016, com a entrada de Pe-
dro Parente, a primeira providên-
cia foi a formulação de um Plano 
de Negócios e Gestão (PNG), co-
brindo o período 2017–2021, onde 
o principal objetivo era atingir 
uma relação dívida líquida/Ebitda 
ajustado de 2,5. Um indicador to-
talmente aleatório, injustificável e 
extemporâneo.

O objetivo foi autolimitar a ca-
pacidade de investimentos da em-
presa ao mesmo tempo em que 
criava a “pseudo” necessidade de 
venda de ativos para reduzir a dí-
vida. E dizemos “pseudo” porque 
uma empresa com mais de US$ 20 
bilhões em caixa não precisava, ab-
solutamente, vender ativo nenhum.

Logo nas primeiras vendas os 
técnicos do TCU relataram que 
tudo estava sendo feito ao arrepio 
da lei. Nenhuma divulgação, sem 
concorrência e em negociações di-
retas. O TCU interrompeu as ven-
das e convocou a Petrobras para 
negociar a forma de atuação dali 
para frente. Nenhuma punição foi 
atribuída ao que já havia sido ven-
dido irregularmente.

O TCU estabeleceu novos crité-
rios a serem utilizados pela com-
panhia na venda de seus ativos. O 
TCU legislou indevidamente, con-
trariando o que estabelece a Consti-
tuição Federal. Legislar não é atri-
buição do TCU.

Já dentro das novas e inconstitu-
cionais regras foram feitas vendas 
absurdas de ativos, como da Nova 
Transportadora do Sudeste – NTS 
(por US$ 5 bilhões), rede de du-
tos que dão um retorno mínimo de 
20% ao ano, para amortizar uma 
dívida (declarada) que custa 6,5 % 
ao ano. Que lógica é esta? O pior é 
que neste mesmo momento a com-
panhia mantinha em caixa valores 
superiores a US$ 20 bilhões.

Para uma empresa como a Pe-

trobras, que por lei tem direitos na 
exploração do pré-sal e dispõe das 
melhores tecnologias para isto, não 
faltam recursos no mercado inter-
nacional. Nos últimos anos, todas 
as vezes em que a empresa buscou 
recursos no mercado, se ela pede 3 
são oferecidos 10. Se ela pede 5 são 
oferecidos 20.

Em 2014, ano em que os criado-
res de mentiras diziam que a com-
panhia estava perto da bancarrota, 
a Petrobras captou mais de US$ 15 
bilhões, sempre com bancos de pri-
meira linha e com vencimentos em 
2034 (20 anos) e 2044 (30 anos).

É sempre bom lembrar que ban-
queiros não emprestam para em-
presas com dificuldades financei-
ras. O que eles querem é participar 
dos bons projetos, como é o caso 
do pré-sal brasileiro. Em 2015 a 
empresa captou US$ 2,5 bilhões 
junto ao JP Morgan e o Deutsche 
Bank, com vencimento em 2115 
(100 anos).

Melhor ainda, o China Bank 
colocou à disposição da Petrobras 
uma linha de crédito (cheque es-
pecial) no montante de US$ 10 
bilhões, sem garantias reais, o que 
é inusitado para banco asiático. A 
única garantia é a de fornecimento 
futuro de petróleo para amortizar a 
dívida. O China Bank diz que pode 
disponibilizar o que for necessário 
para a Petrobras.

Vejam bem. Este é um negócio 
muito especial na atual conjuntura. 
Muitos alegam que energias alter-
nativas e mais limpas (eólica, solar 
etc.) no médio prazo, e em certos 
casos, poderão substituir o petró-
leo. O crédito chinês, podendo ser 
amortizado com petróleo, torna o 
negócio autossustentável, como já 
dizia Horta Barbosa em 1947.

Atualmente, a alegação é a de 
que a Petrobras deve privatizar as 
áreas de refino e distribuição, para 
estabelecer a livre concorrência, 
beneficiando os consumidores bra-
sileiros com menores preços. Mais 
uma grande mentira.

A revista Exame publica anu-
almente (Maiores e Melhores) a 
relação das maiores empresas bra-
sileiras considerando suas receitas. 
Neste levantamento, a maior em-
presa brasileira é destacadamente a 
Petrobras, a segunda maior empre-
sa é a BR Distribuidora, a terceira 
maior empresa é a Ipiranga, a quar-
ta maior empresa é a Raizen (união 
da Cosan coma Shell). A Vale é só 
a quinta maior.

Se a BR Distribuidora sair do 
mercado um cartel será estabele-
cido, e o consumidor brasileiro 
pagará a conta. Além de Ipiranga e 
Shell, a Total também deverá par-
ticipar e já está se preparando para 
isto tendo feito recentes aquisições 
em Minas Gerais.

No último mês de dezembro 
aconteceu uma audiência pública 
na Câmara Federal para debater a 
privatização das refinarias da Pe-
trobras. Convidada, a administra-
ção da Petrobras não compareceu e 
nem enviou representante, frustran-
do a todos. Eles sabem que seus nú-
meros provam contra eles mesmos.

3) Os Planos de Negócios e Ges-
tão (PNGs) que escondem os fatos

A partir de Pedro Parente, os 
PNGs da Petrobras passaram a ca-
muflar as perspectivas da empresa 
em termos geração de caixa. Os 
maiores investimentos da história 
da Petrobras foram feitos no perí-
odo 2010–2014 (mais de US$ 200 
bilhões), a grande maioria no pré-
sal. Como o prazo de maturação 
dos projetos na área de petróleo é 

em torno de 8/10 anos, só agora es-
tes investimentos começam a gerar 
seus frutos.

A atual administração, além de 
não exigir direito de resposta às 
mentiras espalhadas sobre a empre-
sa (é conivente), procura esconder 
o futuro promissor da companhia. 
Qualquer companhia decente esta-
ria comemorando e divulgando os 
fatos.

Os relatórios anuais ocupam pá-
ginas para falar da Lava Jato. Nada 
contra, pois todas as falcatruas têm 
de ser apuradas, os responsáveis, 
punidos, e se possível ressarcir os 
prejuízos da companhia. Mas o es-
tranho é que nem uma linha é dedi-
cada ao futuro da empresa. 

Em 1980 (há apenas 38 anos), a 
Petrobras produzia 200 mil barris 
dia de petróleo. Hoje, cada nova 
FPSO que entra em operação tem 
capacidade de produção de 150 mil 
barris/dia. O lançamento destes na-
vios deveria ser comemorado com 
ampla divulgação. Mas isto não 
acontece porque a atual administra-
ção quer esconder o futuro da com-
panhia para justificar as vendas de 
ativos em andamento.

Segundo previsão da ANP, em 
2026 o Brasil estará produzindo 
5,1 milhões de barris dia de petró-
leo. Os Planos de Negócio e Ges-
tão da Petrobras não informam 
a geração operacional de caixa 
da empresa no futuro. A geração 
operacional de caixa vem sem-
pre acompanhada da informação 
“já pagos os dividendos”. Como 
o valor dos dividendos não é in-
formado, não é possível saber o 
volume de geração de caixa.

O Goldman Sachs, um dos 
maiores bancos de investimento 
do mundo, em recente relatório a 
seus clientes informou que o último 
PNG da Petrobras (2019–2023), 
esconde dividendos “adicionais” 
no montante de US$ 40 bilhões. 
No mesmo plano, a Petrobras prevê 
venda de US$ 23 bilhões de ativos.

Para o Goldman Sachs, esta in-
formação é importante para seus 
clientes se posicionarem em rela-
ção às ações da empresa no mer-
cado de capitais. Para nós fica a 
pergunta: para quem deve trabalhar 
a Petrobras, para o mercado finan-
ceiro e a “banca” ou para o Brasil e 
seu povo? 

Conclusão
O povo brasileiro perdeu total-

mente sua capacidade de raciocí-
nio. Depois de um governo do PT, 
que prometia moralidade e mostrou 
ser exatamente o contrário, envolto 
em todo tipo de falcatruas, prin-
cipalmente na Petrobras, muitos 
jogaram todas suas esperanças em 
um novo governo do PSDB apos-
tando todas as fichas em Aécio 
Neves. Quase ganharam, mas logo 
vieram as gravações do Aécio, o 
que “tirou o chão” de muita gente.

Por outro lado, além das menti-
ras da mídia, o povo é constante-
mente bombardeado por informa-
ções de pessoas representantes dos 
interesses do capital estrangeiro, 
sem demonstrar seus reais objeti-
vos. Este conjunto de fatores pro-
voca uma total apatia e sentimento 
de impotência por parte da popula-
ção. Atualmente, aqui e acolá, des-
te e daquele, ouço o lamento: pre-
cisamos de uma nova campanha “O 
petróleo é nosso”.

Creio que antes disso precisamos 
de um novo general Horta Barboza.

q  Cláudio da Costa Oliveira
Economista, aposentado da 

Petrobras.

Todas as vezes em 
que buscou recursos 
no mercado, a oferta 
superou a demanda
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Estados debatem capitalização, idade mínima e repercussão
O secretário especial de 

Previdência e Trabalho, Ro-
gério Marinho, recebeu hoje 
(30), em São Paulo, suges-
tões de cinco governadores 
para o projeto de reforma da 
Previdência que será enviado 
ao Congresso Nacional. Ma-
rinho reafirmou que a pro-
posta deve ser encaminhada 
aos parlamentares na segun-
da ou terceira semana de fe-
vereiro.

Participaram da reunião 
presencialmente os gover-
nadores João Doria, de São 
Paulo, Helder Barbalho, do 
Pará, e Eduardo Leite, Rio 
Grande do Sul. Os gover-
nadores Romeu Zema, de 

Minas Gerais, e Ronaldo 
Caiado, de Goiás, apresenta-
ram suas sugestões por vide-
oconferência.

Marinho confirmou que 
foram tratados no encontro 
temas como idade mínima e 
capitalização e a repercussão 
da reforma nos estados, mas 
não antecipou aos jornalistas 
o teor da proposta. O secre-
tário disse que a decisão do 
governo é aguardar o retorno 
dos parlamentares. Segundo 
Marinho, não foram apresen-
tados nesta quarta-feira deta-
lhes, mas, sim, os princípios 
que norteiam a proposta a 
partir do foi demandado pelo 
governo.

 “Quem tem mais, vai pa-
gar mais, quem tem menos 
vai ser menos impactado; 
[nos foi pedido que] tives-
se uma repercussão fiscal 
importante, porque precisa-
mos organizar o país para os 
próximos anos (…) e uma 
preocupação forte de fazer-
mos um sistema rígido que 
permita que o sistema pre-
videnciário possa garantir 
o pagamento daqueles que 
ao longo de toda uma vida 
contribuíram”, afirmou o 
secretário.

Sobre a amplitude da re-
forma, Marinho ressaltou que 
a recomendação do governo 
federal é que todos participem 

desse esforço. João Doria 
destacou que o governo de 
São Paulo apoia a reforma, 
inclusive os termos que fo-
ram apresentados por Ma-
rinho.  “Isso refletirá no de-
senvolvimento econômico e, 
através dele, na geração de 
emprego, de renda e na dimi-
nuição da pobreza no país. E a 
contribuição que também vai 
oferecer aos estados, indistin-
tamente. Os estados que têm 
endividamento maior, os es-
tados que têm endividamento 
menor, o reflexo e o impacto 
da reforma da Previdência 
ajudará aos governadores na 
gestão fiscal dos seus respec-
tivos estados”, afirmou.

Sem engenharia própria, 
corporações não funcionam

“Infelizmente, a visão conservadora e financista, de que 
uma organização pode ser administrada meramente por 
níveis de Ebtida ou por certificações ou procedimentos de 
compliance – ainda que importantes – é um equívoco de 
muitas organizações. Sem engenharia própria e consoli-
dada, as corporações sequer conseguem contratar e acom-
panhar as ações que lhes cabem”, adverte Wagner Victer.

Ex-secretário de Energia e Petróleo do Rio de Janeiro, 
engenheiro de carreira da Petrobras, Victer diz que a con-
clusão que se chega, após a Vale anunciar que desativará 
barragens como a que desmoronou em Brumadinho, é que 
o novo acidente poderia ter sido evitado. “Pelo menos para 
os novos empreendimentos, já deveria ser adotada”, disse 
à coluna.

Não existe almoço grátis
Liberal no sentido direitista da palavra, o economista 

Rodrigo Constantino descobriu um jeito de fazer “sua par-
te por um país melhor”: criar um grupo de apoiadores VIP. 
É limitado a cem participantes, que têm direito a acesso 
direto por WhatsApp, bate-papos exclusivos e descontos 
em cursos, livros e palestras com Constantino.

Para ser um liberal VIP é preciso contribuir com ao me-
nos US$ 50 através do site Patreon. “Você estará contri-
buindo para a luta liberal, ajudando a manter minha total 
independência”, prega o autor, que tem 113 patronos; não 
há discriminação de quem é VIP ou quem contribui com 
qualquer quantia.

Quem igualmente está no Patreon é o guru bolsonariano 
Olavo de Carvalho, com pouco mais da metade dos patro-
cinadores de Constantino: 59 patronos.

Angariar pequenos valores pela internet é prática tam-
bém do MBL. Nas transmissões ao vivo do grupo, as lives 
de YouTube, os militantes precisam doar a partir de R$ 5 
para ter o comentário lido no recurso Superchat.

O site Patreon anunciou em maio de 2017 que tinha 
mais de 50 mil criadores ativos, 1 milhão de patronos 
mensais e estava a caminho de arrecadar mais de US$ 150 
milhões para seus criadores desde a fundação, em 2013. A 
plataforma fica com 5% das doações e aceita criadores de 
conteúdo adulto, devidamente identificado.

Vez dos lojistas
No ano passado, câmaras julgadoras do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP) passaram, em alguns casos, a 
relevar o que foi pactuado nos contratos de locação com-
ercial em shopping centers, reconhecendo a possibilidade 
deo Judiciário reduzir multas e taxas que se revelem ex-
cessivas.

“Verifica-se que está em curso uma relevante modifica-
ção de posicionamento anteriormente pacificado no Tribu-
nal. Para os varejistas, é um grande avanço, já que essa co-
brança inviabiliza até o fechamento de muitas empresas”, 
explica Felipe Frossart Romano, advogado especializado 
em contratos imobiliários empresariais.

Samba e feijão
A feijoada dos Embaixadores do Rio será no próximo 

dia 9, no Hotel Sofitel Ipanema. Promovido pela Asso-
ciação dos Embaixadores de Turismo do RJ, presidida 
por Claudio Castro, o evento, que acontece pela segunda 
vez, terá como padrinhos a jornalista Luciana Barreto e o 
primeiro bailarino do Teatro Municipal, Cícero Gomes. A 
escola de samba São Clemente vai animar a feijoada, que 
começa às 13h e vai até as 17h.

A camiseta do evento traz um quadro carnavalesco de 
Philippe Seigle, o diretor do segmento luxo da cadeia Ac-
cor no Rio de Janeiro. Informações: eventosipanema@
sofitel.com ou (21) 2525-2516.

Sem povo
Fracassou o protesto convocado para esta quarta-feira, 

entre 12h e 14h (horário local) por Juan Guaidó, proc-
lamado pelos Estados Unidos presidente interino da Ven-
ezuela. Sem apoio militar, o parlamentar contava com a 
população nas ruas. Apenas pequenos grupos o apoiaram.

Segue o jogo
O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó 

mandou suspender o campeonato de beisebol – o esporte 
mais popular da Venezuela. Nem mesmo donos de times 
contrários ao presidente Nicolás Maduro deram bola (per-
doem o trocadilho) para a determinação.

Rápidas
A American Express renovou e expandiu a parceria 

com o Museu de Arte de São Paulo (Masp). Será possível 
o agendamento prévio para visitas em algumas exposições 
em datas e horários especiais *** A eleição para Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) e do (Sinfavea), para o triênio 2019-2022, terá 
chapa única, com Luiz Carlos Gomes de Moraes à frente. 
A posse acontecerá em 23 de abril *** A FMP/Fase orga-
niza o 1º Congresso de Recursos Humanos de Petrópolis, 
em 21 de fevereiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO SINTRASEF 
O SINTRASEF – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal no Estado do Rio de Janeiro, entidade civil de direito privado, 
fundado no dia 26 de setembro de 1989, com sede e foro na cidade do 
Rio de Janeiro, situado na Av. Treze de Maio, 13 Grupo 1007 – Centro 
/ RJ, vem pelo presente edital convocar os servidores filiados (ativos e 
aposentados) para participarem de Assembleia dos servidores da CNEN 
– Comissão Nacional de Energia Nuclear que será realizada no dia 06 
de fevereiro de 2019, com início às 10 horas na CNEN/SEDE, sito à Rua 
Gal. Severiano, 90 – Botafogo/RJ, para que seja deliberada a seguinte 
PAUTA: Informes, Organização Normativa nº 4 do MPOG, Autorização 
para Ação Judicial, Assuntos Diversos. Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 
2019. Diretoria Colegiada do SINTRASEF

Aposentadoria: 62 anos para  
homens e 57 para mulheres
Principal ponto 
a ser definido: 
velocidade da 
transição para  
as novas regras

Idade mínima para apo-
sentadoria de 62 anos para 
homens e 57 anos para 
mulheres é a proposta de 
reforma da Previdência a 
ser enviada ao Congresso 
Nacional nas próximas se-
manas. A informação é do 
prefeito de Campinas e pre-
sidente da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), Jonas 

Donizette (PSB), que parti-
cipou nesta quarta-feira de 
uma reunião com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
quando discutiu o apoio dos 
municípios à reforma.

 “O ministro chegou a 
detalhar alguns pontos da 
reforma ainda não publica-
mente divulgados. A dúvida 
é se vai mexer na idade de 
forma mais rápida ou mais 
demorada. Deve haver uma 
diferença na idade mínima 
de homem para mulher. É 
aquela idade que a gente 
ouviu comentar: 57 anos 
para mulher e 62 anos para 
homem, mas (Guedes) disse 
que está fazendo os últimos 
ajustes porque o presidente 
Bolsonaro teria feito algu-
mas sugestões”, declarou.

Segundo o presidente da 
FNP, o texto da proposta 
está passando pelos ajustes 
finais antes de ser encami-
nhado ao Congresso Nacio-
nal. Ele disse que o minis-
tro Paulo Guedes informou 
que o principal ponto a ser 
definido é a velocidade da 
transição para as novas re-
gras. “Os municípios que-
rem uma transição que seja 
rápida o bastante para não 
jogar para o futuro uma re-
forma que é necessária para 
agora”, declarou.

Os prefeitos pediram a 
Guedes que a proposta de re-
forma da Previdência valha 
automaticamente para esta-
dos e municípios. Segundo 
ele, muitas prefeituras, prin-
cipalmente de grandes capi-

tais, estão com dificuldades 
financeiras e usam quase 
toda ou toda a arrecadação 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) para 
cobrir o déficit da Previdên-
cia dos servidores locais. 
“Uma reforma previdenciá-
ria é muito importante para 
sustentar as aposentadorias 
futuras”, disse o presidente 
da FNP.

O encontro reuniu prefei-
tos de quatro capitais: Nel-
son Marchezan (PSDB), de 
Porto Alegre; Firmino Filho 
(PSDB), de Teresina; Ed-
valdo Nogueira (PCdoB), 
de Aracaju, e Socorro Neri 
(PSB), de Rio Branco. Os 
vice-prefeitos de São Luís e 
de Curitiba também compa-
receram à reunião.

Petrobras vende Pasadena por US$ 562 milhões
A Petrobras informou 

que sua subsidiária Petro-
bras America Inc. (PAI) 
assinou nesta quarta-feira, 
com a empresa Chevron 
U.S.A. Inc. (Chevron), 
contrato de compra e venda 
(Share Purchase Agreement 
– SPA) referente à aliena-
ção integral das ações deti-
das pela PAI nas empresas 
que compõem o sistema de 
refino de Pasadena, nos Es-
tados Unidos…

O valor da transação é 

de US$ 562 milhões, sendo 
US$ 350 milhões pelo valor 
das ações e US$ 212 milhões 
de capital de giro (data-base 
de outubro/2018). O valor 
final da operação está su-
jeito a ajustes de capital de 
giro até a data de conclusão 
da transação, que está sujeita 
ao cumprimento de condi-
ções precedentes usuais, tais 
como a obtenção das aprova-
ções pelos órgãos antitruste 
dos EUA e do Brasil. 

Estão sendo vendidas as 

sociedades Pasadena Refi-
ning System Inc. (PRSI), res-
ponsável pelo processamen-
to de petróleo e produção de 
derivados, e PRSI Trading 
LLC (PRST), que atua como 
braço comercial exclusivo 
da PRSI, ambas detidas in-
tegralmente pela Petrobras 
America Inc. (PAI).

A PRSI possui capacidade 
de processamento de 110 mil 
bpd e está localizada na ci-
dade de Pasadena, no Golfo 
do México, Texas. Trata-se 

de uma refinaria independen-
te do Sistema Petrobras que 
pode operar com correntes 
de petróleos médios e leves 
e produz derivados que são 
comercializados tipicamente 
no mercado doméstico ame-
ricano. 

A operação faz parte do 
Programa de Parcerias e De-
sinvestimentos da Petrobras, 
estando alinhada ao Plano 
de Negócios e Gestão 2019-
2023, que prevê a otimização 
do portfólio da companhia.

Meia hora da  
prisão ao velório

Cerca de 30 minutos antes 
do sepultamento, o presiden-
te do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ministro Dias 
Toffoli, aceitou pedido para 
que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva deixas-
se a prisão e comparecesse 
ao velório do irmão, Genival 
Inácio da Silva, conhecido 
como Vavá, que morreu nes-
ta terça-feira, em decorrên-
cia de câncer no pulmão.

O sepultamento foi rea-
lizado em São Bernardo do 
Campo (SP). Seria a primei-
ra vez que o ex-presidente 
deixaria a prisão desde abril 
do ano passado. A defesa de 
Lula havia recorrido ao STF 
após a decisão da juíza fede-
ral Carolina Lebbos, da 12ª 
Vara Criminal em Curitiba, 
que rejeitou o mesmo pedido 
na madrugada desta quarta-
feira , confirmada pelo de-
sembargador federal Leandro 
Paulsen, do Tribunal Regio-
nal Federal (4ª Região).

Mais autonomia 
para cartórios

O Projeto de Lei 
10.939/18, em análise na Câ-
mara dos Deputados. permi-
te aos titulares de cartórios 
decidir pela prestação dos 
serviços em qualquer dia e 
horário, respeitado o mínimo 
estabelecido na Lei dos Car-
tórios (8.935/94). Também 
autoriza  realizar diligências e 
atos fora da sede da serventia. 
A proposta, do Senado Fe-
deral, altera essa legislação. 
Hoje a lei determina que os 

serviços notariais e de regis-
tro serão prestados em dias 
e horários estabelecidos pelo 
juízo competente, atendidas 
as peculiaridades locais, com 
atendimento ao público de, 
no mínimo, seis horas diárias, 
podendo o serviço de registro 
civil ocorrer aos sábados, do-
mingos e feriados no sistema 
de plantão.

Indicador de 
Incerteza elevado

O Indicador de Incerte-
za da Economia (IIE-Br) da 
Fundação Getulio Vargas re-
cuou 1,5 ponto ao passar de 
113,0 pontos, em dezembro 
de 2018 para 111,5 pontos, 
em janeiro de 2019, perma-
necendo em um nível alto 
de incerteza. O recuo foi in-
fluenciado por todos os seus 
componentes. O componente 
de Mídia recuou 1,4 ponto 
entre dezembro de 2018 e ja-
neiro de 2019, contribuindo 
com -1,2 ponto para o resul-
tado agregado.

IGP-M varia  
0,01% em janeiro

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M) subiu 
0,01% em janeiro, percen-
tual superior ao apurado em 
dezembro, quando variou 
-1,08%. Com este resultado, o 
índice acumula alta de 6,74% 
em 12 meses. Em janeiro de 
2018, o índice havia subido 
0,76% e acumulava queda de 
0,41% em 12 meses. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA) caiu 0,26% em janeiro 
após queda de 1,67% em de-
zembro.
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Casa na Urca e salas no Centro
A semana está muito ativa para o leiloeiro Mario Milton 

Bittencourt Ricart, que, além dos pregões já anunciados, 
está colocando online os próximos destinos de sua atuação, 
como na próxima segunda-feira (4) às 13h, no Átrio do Fó-
rum do Rio de Janeiro, Avenida Erasmo Braga,115, térreo, 
hall dos elevadores, onde apregoará, de forma presencial, o 
imóvel localizado na Avenida Pasteur, 451, casa 1, na Urca 
(RJ). Já está designada a segunda-feira (11), no mesmo ho-
rário e local, para a realização do segundo leilão, quando 
então a venda será feita a quem maior lance oferecer.

A avaliação está em R$ 722 mil para a residência que 
tem sala com piso em tacos, dividida em dois ambientes, 
com janelas amplas de madeira; sendo um quarto com piso 
de madeira corrida, janela em madeira, bom espaço; o se-
gundo quarto (que se comunica com o primeiro), no mesmo 
estilo; o banheiro tem piso e pia em mármore, um box blin-
dex. Há mais um quarto, que segundo foi informado, está 
sempre trancado. A cozinha tem piso frio marmorizado; 
área de serviço em piso frio e pia em inox com banheiro em 
piso frio e parede branca – em bom estado de conservação.

A terça-feira (5) será no Átrio do Fórum Regional de Ja-
carepaguá, sito a Rua Profª Francisca Piragibe, 80, Taquara 
(RJ), às 14h, que será apregoado e vendido por Mario Ri-
cart – a quem maior lance oferecer independente da ava-
liação de R$ 1,1 milhão, o imóvel de 150m² com direito 
a duas vagas de garagem cobertas, localizado na Avenida 
Vice-presidente José Alencar, 1.500 bloco 01 apartamento 
1305, em Jacarepaguá, (RJ).

Em bom estado geral, tem ampla sala, dois quartos suí-
tes, cozinha, banheiro social, dependência completa de em-
pregada e varanda (originariamente eram quatro quartos); 
possuindo piso em porcelanato, banheiros em ladrilho e 
paredes pintadas – com exceção dos banheiros em azulejo. 
O edifício situa-se em condomínio de construção recente e 
é servido por elevadores, é murado e gradeado, constituído 
por oito edifícios com dezessete pavimentos. O condomí-
nio possui estacionamento coberto, brinquedoteca, acade-
mia, lan house, piscinas, sauna, quadra poliesportiva, salas 
de cinema, estudos, spinning, ginástica e recreação; salões 
de festa e de beleza; bistrô e pista de boliche, salas de cine-
ma como também estacionamento para visitantes.

Será quarta-feira (6) às 13h, no Átrio do Fórum do Rio 
de Janeiro, na Avenida Erasmo Braga, 115, térreo, hall dos 
elevadores, que o leiloeiro Mario Ricart venderá as salas 
1433 e 1434 que foram avaliadas em R$ 1,3 milhão cada; a 
sala 1435, avaliada em R$ 550 mil; a sala 1437, em R$ 700 
mil, perfazendo o total de R$ 3,850 milhões, fixado preço 
mínimo no primeiro leilão em 70% do valor da avaliação 
dos imóveis e 50% no segundo leilão. A arrematação será à 
vista ou a prazo. Reservando o dia 13, no mesmo horário e 
local para a realização do segundo pregão, quando então a 
venda será feita a quem maior lance oferecer, independente 
da avaliação.

As salas estão na Avenida Marechal Câmara, 160, Cen-
tro (RJ) – onde está a edificação com 19 andares e cin-
co andares de subsolos com garagens, tem 12 elevadores 
marcar Otis, duas entradas de portaria com catracas e re-
cepcionistas, piso em granito, câmeras de circuito interno 
em todos os andares e elevadores. O edifício é comercial, 
com ar-condicionado central, porta-fogo em todos os an-
dares, brigada de incêndio – foi construído há 36 anos, em 
concreto armado e alvenaria de tijolos, fachada em granito 
com vidro espelhado, em bom estado de conservação com 
porteiro 24 horas.

Já na quinta-feira (7), Mario Ricart venderá o aparta-
mento 703 com 63m² e vaga na garagem, situado na Rua 
Belfort Roxo, 266, em Copacabana (RJ), avaliado em R$ 
750 mil reais. Toda a agenda está em seu website www.
marioricart.lel.br e em seu escritório na Avenida Erasmo 
Braga, 277 grupo 501 e 502, Centro (RJ).

Jacarepaguá e Lagoa
Gustavo Por-

tella Lourenço 
venderá, em has-
ta pública presen-
cial, a casa 1, com 
367m², situada na 
Rua Benjamim 
Magalhães, 150 
(Engenheiro), na 
Freguesia de Ja-
carepaguá (RJ), 
com direito a 
uma vaga de ga-
ragem externa 
descoberta. O 
primeiro pregão 
está marcado 
para quinta-feira (7) às 11h e, o segundo, será dia 14, no 
mesmo horário e local, na Avenida Erasmo Braga, 277 sala 
808, Centro (RJ).

O imóvel possui quatro suítes no segundo pavimento, 
dois quartos com banheiro completo no terceiro pavimento 
(sótão), e no primeiro pavimento está a sala com dois am-
bientes, a cozinha e a copa-cozinha com despensa e depen-
dência de empregada completa, uma área de serviço, e, no 
lazer piscina – uma sauna e churrasqueira, área edificada 
de 367m², com direito a uma vaga de garagem externa des-
coberta.

O imóvel será vendido, no estado em que se encontra, 
por preço não inferior a R$ 3.017.220,78 em 1° leilão. O 
imóvel será vendido, em caráter definitivo, por preço não 
inferior a R$ 2.000.791,88, em segunda chance. Os valores 
de condomínio e IPTU já estão incluídos no valor de segun-
do leilão. A venda deverá ser feita com pagamento à vista.

Além destes imóveis, de forma presencial, Gustavo Por-
tella venderá o apartamento 303, da Avenida Epitácio Pes-
soa, 2.530, Lagoa (RJ), com área edificada 114m² e vaga 
na garagem, avaliado em R$ 1,824 milhão. Há outros imó-
veis já descritos no wesbite, como os do Centro, Madureira, 
Recreio dos Bandeirantes, Tijuca, Ilha do Governador, São 
Cristóvão, Copacabana, São Pedro da Aldeia. Detalhes no 
www.gustavoleiloeiro.lel.br e na Avenida Erasmo Braga, 
277 grupo 808 (RJ).

Casa em Jacarepaguá com Gustavo 
Lourenço

CM BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 31.612.564/0001-09 - NIRE 33210623711

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação do Tipo Jurídico Societário de Sociedade Ltda. para S.A.. Pelo presente instrumento particular, os 
abaixo assinados, a saber: Bruno Lima Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014-OAB/RJ e CPF 083.569.417-84, residente e domiciliado 
no RJ, na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema; e Naida Lima Vieira, brasileira, viúva, administradora, RG 02494658-4-Detran/RJ e CPF 010013317-
70, residente e domiciliada no RJ, na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema; Únicos sócios da sociedade empresária Ltda. CM Botafogo Participações 
Ltda., constituída e existente segundo as leis da República Federativa do Brasil, CNPJ 31.612.564/0001-09, com sede no RJ, na Rua Alberto de Campos, nº 
63/101, Ipanema, (“Sociedade”), com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA  NIRE 33210623711; E ainda, na qualidade de sócio ingressante, Agung
Brasil Partners I D – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, CNPJ 26.545.537/0001-20, neste ato represen-
tado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, nº 151/19º, Itaim Bibi, SP, CEP 01451-011, CNPJ 23.025.053/0001-62 (“Agung FIP”); têm 
entre si justo e acordado tomar as seguintes deliberações, todas tomadas por unanimidade, e alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com as se-
guintes cláusulas e condições: I – Cessão de Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qualificados, retiram-se da Sociedade neste ato, cedendo e transfe-
rindo suas 1.000 quotas, sendo 999 de Bruno e 1 de Naida, com valor nominal de R$1,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
para o sócio Agung FIP, acima qualificado, que passa a deter a totalidade das 1.000 quotas da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada uma, totalizan-
do R$1.000,00. 2. As quotas são cedidas, com tudo o que representam, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas e 
opções de qualquer natureza. 3. Bruno, Naida, Agung FIP e a Sociedade, neste ato, conferem uns aos outros a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretra-
tável quitação, para mais nada reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação à cessão e transferência de quotas acima men-
cionada. 4. Em decorrência da cessão e transferência de quotas acima, o Agung FIP passa a se tornar o único sócio da Sociedade, porém, considerando a 
transformação do tipo societário a ser aprovada a seguir, não será necessário o reestabelecimento da pluralidade de sócios da Sociedade, conforme dispõe o 
Art. 1033, inciso IV, do Código Civil. II – Transformação do Tipo Societário: 5. O sócio decide alterar o tipo jurídico societário da Sociedade de sociedade 
Ltda. para S.A., permanecendo o Agung FIP como sócio da Sociedade, o qual passa à condição de acionista, recebendo tantas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, quantas forem as quotas de sua propriedade, e mantendo-se inalterado o capital social, atualmente no valor de R$1.000,00, totalmente 
subscrito e integralizado, que passa a ser representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade do Agung FIP. 6. 
A Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, 
não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos os direitos dos credores, 
situação essa que a acionista reconhece e aprova, sem quaisquer restrições. 7. O acionista aprovou a alteração da denominação social da Sociedade, em 
virtude da transformação do tipo societário, que passará de “CM Botafogo Participações Ltda.” para “Andaraí Participações S.A.”. 8. O acionista aprovou a 
alteração do endereço da sede social, que passará de Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema, RJ, para Av. Ataulfo de Paiva, nº 1251/9º, sala 901, parte, 
Leblon, RJ. 9. Ato contínuo, o acionista aprovou a destituição do Sr. Bruno Lima Cardozo Moreira ao cargo de Administrador da Cia. Em decorrência desta 
deliberação, foi aprovada a eleição dos novos membros para compor a Diretoria da Cia., com mandato de 2 anos ou até a investidura de novos membros 
eleitos em Assembleia Geral: para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, economista, RG 20.441.326-4-De-
tran/RJ e CPF 109.980.627-58, e para o cargo de Diretores sem Designação Específica, os Srs. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, 
RG 14.157.566-9- SSP/SP e CPF 261.377.018-08, Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, administrador, RG 11.605.282-0-IFP/RJ e 
CPF 025.989.187-89, Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, administrador, RG 30.448.755-SSP/SP e CPF 289.496.448-00, todos residentes e domi-
ciliados no RJ, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1251/9º – sala 901 Leblon, RJ, e ainda, o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, engenheiro de 
produção, RG 22.309.015-3-SSP/SP e CPF 296.635.378-33, residente e domiciliado na Cidade de SP, com escritório na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 
955, Conjunto Comercial 121, Jardim Paulista. Os Diretores ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de 
posse, que constam como Anexo II desta ata, nos termos do Art. 149 da Lei das S/A., tendo declarado, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposi-
ções do Art. 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar a Diretoria da Cia. e não estarem impedidos de exercer cargos de administra-
ção por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou em decorrência de cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a proprieda-
de. 10. À luz das deliberações acima, a acionista aprovou o Estatuto Social, que integra esta alteração contratual como Anexo I, o qual, juntamente com a Lei 
das S.A. e demais disposições legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade a partir desta data, sendo certo que o Estatuto Social ora aprovado já reflete todas 
as deliberações constantes desta alteração contratual. 11. Em seguida, foi deliberada a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício, bem como 
que as publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas no DOERJ e em jornal de grande circulação a ser definido. 12. A acionista autorizou os dire-
tores da Cia. a realizarem todos os atos necessários à efetiva formalização das operações ora estabelecidas, incluindo tomar todas as providências necessá-
rias ao bom e fiel cumprimento das deliberações ora tomadas. E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 2 vias, 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. RJ, 28/09/18. Sócios retirantes: Bruno Lima Cardozo Moreira; Naida Lima Vieira. Acionista ingres-
sante: Agung Brasil Partners I D - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Investimento no Exterior - p. BRL Trust Investimentos Ltda.
Testemunhas: Amanda Martins - CPF: 430.987.638-25 - RG: 36.853.047-4; Karina A. Simões de Abreu - CPF: 370.601.858-60 - RG: 28.137.221-4. Anexo I - 
Estatuto Social da Andaraí Participações S.A. Cap. I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Art. 1º. Andaraí Participações S.A. (“Cia.”) é uma 
S.A., de capital fechado, com natureza empresária, organizada e regida nos termos deste Estatuto Social, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
e das demais disposições legais aplicáveis. Art. 2º. A Cia. tem sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251/9º, sala 901, Leblon/RJ. §1º. A Cia. poderá abrir, encer-
rar e alterar o endereço de filiais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, bem como manter correspondentes e representantes no País ou 
no exterior, por deliberação da Diretoria. Art. 3º. A Cia. tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista. Art. 4º. 
O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Cap. II - Capital Social. Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.000,00, 
representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. O capital social poderá ser aumentado, por deliberação da Assembleia Geral, 
mediante a emissão de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. §2º. A Cia. poderá 
emitir ações preferenciais até o limite legal, devendo a respectiva Assembleia Geral que deliberar sobre a emissão dispor sobre os direitos a serem conferidos 
aos acionistas titulares dessa nova classe de ações. §3º. Os acionistas terão preferência na subscrição de aumentos de capital no prazo de 30 dias da data de 
publicação da deliberação relativa ao aumento de capital da Cia. §4º. É vedada a emissão, pela Cia., de partes beneficiárias. Art. 6º. Cada ação ordinária dará 
ao seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único. As ações são indivisíveis perante a Cia., sendo certo que, em caso de con-
domínio de ação, caberá ao representante do condomínio o exercício dos direitos relativos à respectiva ação. Cap. III - Assembleia Geral. Art. 7º. A Assem-
bleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem, devendo ser convocada nos termos 
da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. §1º. A AGO da Cia., realizada uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício 
social, deve: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Dfs.; e (b) deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos. §2º. A Assembleia Geral será convocada pelos acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primei-
ra convocação ser feita, com, no mínimo, 8 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 5 dias. §3º. Todos os documentos a serem ana-
lisados ou discutidos em Assembleia Geral serão disponibilizados aos acionistas na sede social, a partir da data da publicação do primeiro edital de convocação 
referido no §2º acima. §4º. A Assembleia Geral será instalada e presidida por um membro indicado pelos acionistas detentores da maioria do capital social. O
Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário da Mesa. §5º. Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações 
estejam registradas em seu nome no livro próprio com 2 dias úteis de antecedência da data designada para a realização da referida Assembleia Geral. §6º. A 
Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na 
Lei das S.A.. §7º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos presentes, observadas as exceções previstas na Lei das S.A.. 
§8º. As atas de Assembleia deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão 
das assinaturas. §9º. Os acionistas poderão ser representados por procuradores, nos termos da Lei das S.A.. Art. 8º. Sem prejuízo das demais competências 
previstas em lei e neste Estatuto Social, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: (a) transformação, cisão, incorporação e fusão da Cia., 
assim como sua dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (b) eleição e destituição dos membros da Diretoria 
e do Conselho Fiscal, quando instalado; (c) alteração do Estatuto Social; (d) aumento ou redução do capital social e aprovação de avaliação de bens e direitos 
destinados à integralização de capital; (e) emissão de debêntures e bônus de subscrição, fixando o preço de emissão, forma de subscrição e outras condições 
da emissão; (f) destinação dos lucros e distribuição dos dividendos; (g) aprovação de planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus 
administradores e empregados, bem como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Cia.; 
(h) a eleição e destituição dos membros do Conselho Fiscal; (i) definição da remuneração global anual dos membros da administração, nesta incluídos os 
benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência 
e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado; (j) da participação dos administradores nos lucros e resultados da Cia., participação esta que 
não poderá exceder os limites do Art. 152 da Lei das S.A.; (k) abertura do capital e listagem das ações da Cia.; (l) suspensão do exercício dos direitos do 
acionista, conforme o Art. 120 da Lei das S.A.; e (m) tomada, anualmente, das contas dos administradores, e deliberar sobre as Dfs. por eles apresentadas. 
Cap. IV - Administração. Art. 9º. A Cia. será administrada por uma Diretoria, a quem caberá a representação da Cia. §1º. A investidura nos cargos far-se-á 
por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo Diretor empossado, dispensada qualquer garantia de gestão. §2º. Os Diretores permanecerão em seus car-
gos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral. Art. 10. A Assembleia Geral fixará o montante global da remu-
neração dos Diretores, podendo ainda estabelecer que os estes não receberão qualquer remuneração. Art. 11. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será composta por 5 membros, os quais serão designados Diretor Presidente e os demais Diretores sem 
Designação Específica. Todos os Diretores devem ser residentes no País, acionistas ou não, e ser eleitos pela Assembleia Geral. Os Diretores terão prazo de 
mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. §1º. No caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor Presidente será substituído por 
outro Diretor nomeado para ocupar o cargo interinamente. Art. 12. Respeitadas às competências para aprovação de matérias estabelecidas neste Estatuto 
Social, compete aos Diretores: (a) executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as 
operações da Cia., incluindo as áreas contábil, financeira, administrativa, de recursos humanos e comercial da Cia., acompanhando seu andamento; (c) dirigir 
e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Cia.; (d) contratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; (e) abrir e movimentar 
contas bancárias; (f) realizar operações financeiras, podendo, para tanto, assinar contratos e distratos, constituir ônus reais e prestar avais, fianças e garantias, 
observadas as limitações estabelecidas neste Estatuto Social; (g) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, faturas, letras de câmbio, che-
ques, notas promissórias, warrants ou qualquer outro título de crédito; (h) representar a Cia., pessoalmente ou por mandatário que nomear, nas Assembleias, 
reuniões ou outros atos societários de sociedades das quais a Cia. participe; (i) representar a Cia., nos termos do §1º do Art. 18 deste Estatuto; e (j) outras 
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pela Assembleia Geral. Art. 13. A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos neces-
sários ao funcionamento regular da Cia. e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo os para renunciar a direitos, transigir e 
acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes. Observados os valores de alçada da Diretoria, conforme vier a ser fixado pela Assem-
bleia Geral, compete-lhe administrar e gerir os negócios da Cia. e, especialmente: (a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assem-
bleia Geral; (b) elaborar, anualmente, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as Dfs. da Cia. acompanhados do relatório dos auditores indepen-
dentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação da Assembleia Geral; (c) propor à Assembleia Geral 
o orçamento anual da Cia., o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente; e (d) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da 
Assembleia Geral. Art. 14. A Diretoria se reúne validamente com a presença de todos os Diretores, e delibera pelo voto da maioria dos presentes. Art. 15. A
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por 
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Dire-
tores e todas as demais pessoas presentes à reunião. Art. 16. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com an-
tecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. Art. 17. Todas as deliberações da Diretoria 
constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e serão assinadas pelos Diretores presentes. Art. 18. A Cia. somente poderá 
assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques 
ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por: (i) 2 Diretores, agindo em conjunto; (ii) 1 Diretor e 1 mandatário; ou, ainda, (iii) por 2 mandatários com 
poderes específicos para tanto, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no §2º deste Art.. §1º. A Cia. será representada por qualquer Diretor, 
isoladamente, sem as formalidades previstas neste Art., nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimentos pes-
soais; representar-se-á, nos casos permitidos em lei, por prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar. §2º. Os instrumentos de mandato outorgados 
pela Cia. serão sempre assinados por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado a no 
máximo um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. §3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes 
em relação à Cia., os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a operações ou negócios estranhos 
ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente aprovados 
pela Assembleia Geral, sendo a Cia., nestes atos, representada por no mínimo 2 Diretores, ou por um Diretor e um procurador com poderes específicos para 
a prática do ato. Cap. V - Conselho Fiscal. Art. 19. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente com os poderes e atribuições a ele conferidos por 
lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, conforme previsto em lei. Art. 20. O Conselho Fiscal será com-
posto de, no mínimo 3 e, no máximo 5 membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assem-
bleia Geral. Art. 21. O Conselho Fiscal, quando instalado, se reunirá nos termos da lei, sempre que necessário, e analisará as Dfs. ao menos trimestralmente. 
§1º. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do 
Conselho Fiscal. §2º. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros. §3º. Todas as deliberações do 
Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. §4º. A re-
muneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o §3º do Art. 162 da Lei das S.A.. Art. 22. Compete 
ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições fixadas em lei: (a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimen-
to dos seus deveres legais e estatutários; (b) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares 
que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; (c) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assem-
bleia Geral, conforme previsto no Art. 163, III da Lei das S.A.; (d) denunciar, por qualquer de seus membros à Diretoria e, se estes não tomarem as providências 
necessárias para a proteção dos interesses da Cia., à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis à Cia.; (e) 
convocar a AGO, se a Diretoria retardar por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluin-
do na agenda das Assembleias as matérias que considerarem necessárias; (f) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais Dfs. elaboradas pe-
riodicamente pela Cia.; (g) examinar as Dfs. do exercício social e sobre elas opinar; e (h) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as 
disposições especiais que a regulam. Cap. VI - Exercício Social, Dfs. e Distribuição dos Lucros. Art. 23. O exercício social se inicia em 1º/01 e se encerra 
em 31/12 de cada ano. Art. 24. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as seguintes Dfs. da Cia., com observância dos preceitos legais per-
tinentes: a) balanço patrimonial; b) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; c) demonstração do resultado do exercício; e d) demonstração dos 
fluxos de caixa. §1º. Juntamente com as Dfs. do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercí-
cio, calculado após a dedução das participações referidas no Art. 190 da Lei das S.A., conforme o disposto abaixo, ajustado para fins do cálculo de dividendos 
nos termos do Art. 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem: I. 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, 
que não excederá a 20% do capital social; II. uma parcela será destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 1% do 
lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Art. 202 da Lei das S.A.; III. no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos 
do item II acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, destinar o excesso à constituição 
de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Art. 197 da Lei das S.A.; e IV. o saldo remanescente, se existente, terá a destinação que lhe for deter-
minada pela Assembleia Geral, observados eventuais limites e restrições impostos em eventuais acordos de acionistas da Cia. porventura existentes. §2º. No 
exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o §1º do Art. 182 da Lei das S.A. exceder 30% do 
capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal. §3º. As Dfs. da Cia. deverão ser auditadas por au-
ditores independentes registrados na CVM. Art. 25. A Cia. poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes úl-
timos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor dos dividendos posteriormente de-
clarados pela Cia. §1º. Caso juros aos acionistas venham a ser creditados no decorrer do exercício social e atribuídos ao valor do dividendo obrigatório, os 
juros poderão ser pagos juntamente com os dividendos declarados, sendo-lhes assegurado o pagamento do valor correspondente ao dividendo obrigatório. Na 
hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Cia. não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. §2º. O pagamento efetivo 
dos juros sobre o capital próprio, creditados aos acionistas no decorrer do exercício social se dará por deliberação da Assembleia Geral, no curso do exercício 
social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos. Art. 26. A Cia. deverá elaborar balanços intermediários ao fim de 
cada trimestre. Por deliberação da Assembleia Geral, a Cia. poderá: I. declarar o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro 
apurado em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; II. distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, imputados ao 
valor do dividendo obrigatório, se houver, com base em balanços trimestrais, desde que o total de dividendos pago em cada semestre do exercício social não 
exceda ao montante das reservas de capital; e III. declarar o pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumu-
lados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. Art. 27. Os dividendos 
serão pagos no prazo máximo de 30 dias a contar da data da realização da Assembleia Geral que os declarar, sendo que os dividendos não recebidos ou re-
clamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Cia. Cap. VII - Da 
Liquidação da Cia.. Art. 28. A Cia. entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem
como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Cap. VIII - Das Disposições Finais. Art. 29. A Cia. disponi-
bilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Cia., acionistas, administradores e/ou empregados 
da Cia. e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Cia. Art. 30. No caso de abertura do capital 
social da Cia., a Cia. obriga-se, perante os acionistas, a aderir ao segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão 
organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos na legislação vigente aplicável. Art. 31. Todas as 
disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem entre os acionistas relacionados à interpretação dos termos e/ou execução das obrigações estipuladas 
neste Estatuto Social e/ou à violação de quaisquer termos e condições aqui previstos, que não possam ser resolvidas amigavelmente, deverão ser submetidas 
à arbitragem. §1º. A arbitragem será regida de acordo com as regras do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), ficando a 
CCBC responsável pela administração do procedimento arbitral. No caso das regras do CCBC ser omisso em qualquer aspecto procedimental, os acionistas 
desde já acordam em aplicar supletivamente, e nessa ordem, as leis procedimentais brasileiras previstas na Lei 9.307/96 e no Código Civil Brasileiro. §2º. A
arbitragem deverá ocorrer no RJ, e deverá ser realizada oficialmente em português, por um tribunal arbitral composto por 3 árbitros. §3º. Os árbitros deverão 
decidir com base na legislação brasileira aplicável, sem aplicação do princípio da equidade. §4º. O laudo arbitral será considerado final e definitivo e obrigará 
os acionistas, as quais renunciam expressamente a qualquer forma de recurso contra o laudo arbitral. §5º. Os acionistas poderão recorrer ao Poder Judiciário 
exclusivamente nos casos abaixo determinados, sem que tal conduta seja considerada como ato de renúncia à arbitragem como único meio de solução de 
controvérsias escolhido pelos acionistas: (i) para assegurar a instituição da arbitragem; (ii) para obter medidas cautelares de proteção de direitos previamente 
à constituição do tribunal arbitral; e (iii) para execução de qualquer decisão do tribunal arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, o laudo arbitral. Para tanto, 
os acionistas neste ato elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do RJ como competente para analisar e julgar essas questões. §6º. A responsabilida-
de pelo pagamento das custas da arbitragem será determinada em conformidade com as regras da CCBC ou pelo tribunal arbitral. Jucerja em 27/12/18 sob o 
nº 33300329170, 3466892. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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CM LEME PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 31.617.610/0001-62 - NIRE 33210624091

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação do Tipo Jurídico Societário de Sociedade 
Ltda. para S.A. Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bruno Lima 
Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014, OAB/RJ e CPF 083.569.417-84, 
residente e domiciliado na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ; e Naida Lima Vieira,
brasileira, viúva, administradora, RG 02494658-4, Detran/RJ e CPF 010013317-70, residente e 
domiciliada na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ (“Naida”); Únicos sócios da socie-
dade empresária limitada CM Leme Participações Ltda., constituída e existente segundo as leis 
da República Federativa do Brasil, CNPJ/MF nº 31.617.610/0001-62, com sede na Rua Alberto 
de Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ, (“Sociedade”), com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCERJA sob NIRE 33210624091; E ainda, na qualidade de sócio ingressante, Agung Brasil 
Partners I D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no 
Exterior, CNPJ/MF nº 26.545.537/0001-20, neste ato representado pela BRL Trust Investimentos 
Ltda., com sede na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi/SP, CNPJ/MF nº 23.025.053/0001-
62 (“Agung FIP”); têm entre si justo e acordado tomar as seguintes deliberações, todas tomadas 
por unanimidade, e alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com as seguintes cláusulas 
e condições: I - Cessão de Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qualificados, retiram-se 
da Sociedade neste ato, cedendo e transferindo suas 1.000 quotas, sendo 999 de Bruno e 1 de 
Naida, com valor nominal de R$1,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, para o sócio Agung FIP, acima qualificado, que passa a deter a totalidade das 1.000 
quotas da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada uma, totalizando R$1.000,00. 2. As 
quotas são cedidas, com tudo o que representam, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer 
ônus, gravames, dúvidas, dívidas e opções de qualquer natureza. 3. Bruno, Naida, Agung FIP e a 
Sociedade, neste ato, conferem uns aos outros a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável 
quitação, para mais nada reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo, título ou pretexto, com 
relação à cessão e transferência de quotas acima mencionada. 4. Em decorrência da cessão e 
transferência de quotas acima, o Agung FIP passa a se tornar o único sócio da Sociedade, porém, 
considerando a transformação do tipo societário a ser aprovada a seguir, não será necessário o 
reestabelecimento da pluralidade de sócios da Sociedade, conforme dispõe o art. 1033, inciso IV, 
do Código Civil. II - Transformação do Tipo Societário: 5. O sócio decide alterar o tipo jurídico 
societário da Sociedade de sociedade Ltda. para S.A., permanecendo o Agung FIP como sócio da 
Sociedade, o qual passa à condição de acionista, recebendo tantas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, quantas forem as quotas de sua propriedade, e mantendo-se inalterado o 
capital social, atualmente no valor de R$1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, que passa 
a ser representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de proprie-
dade do Agung FIP. 6. A Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo 
a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofren-
do qualquer solução de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades 
sociais, sendo garantidos os direitos dos credores, situação essa que a acionista reconhece e 
aprova, sem quaisquer restrições. 7. O acionista aprovou a alteração da denominação social da 
Sociedade, em virtude da transformação do tipo societário, que passará de “CM Leme Partici-
pações Ltda.” para “Del Castilho Participações S.A.”. 8. O acionista aprovou a alteração do 
endereço da sede social, que passará de Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, para Av. 
Ataulfo de Paiva, 1251, 9º andar, sala 901, parte, Leblon/RJ. 9. O acionista aprovou a destituição 
do Sr. Bruno Lima Cardozo Moreira ao cargo de Administrador da Cia.. Em decorrência desta 
deliberação, foi aprovada a eleição dos novos membros para compor a Diretoria da Cia., com 
mandato de 2 anos ou até a investidura de novos membros eleitos em Assembleia Geral: para 
ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, eco-
nomista, RG 20.441.326-4, DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, e para o cargo de Diretores sem 
Designação Específica, os Srs. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 
14.157.566-9, SSP/SP e CPF 261.377.018-08, Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasi-
leiro, casado, administrador, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, Rodrigo Brandão 
Feitosa, brasileiro, casado, administrador, RG 30.448.755, SSP/SP e CPF 289.496.448-00, todos 
residentes e domiciliados na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9° andar - sala 901 Leblon/RJ, e ainda, 
o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 22.309.015-3, SSP/SP
e CPF 296.635.378-33, residente e domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, Conjunto 
Comercial 121, Jardim Paulista/SP. Os Diretores ora eleitos foram empossados em seus cargos
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que constam como Anexo II desta ata,
nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei, terem conhecimento 
das disposições do Art. 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar a
Diretoria da Cia. e não estarem impedidos de exercer cargos de administração por lei especial,
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência de
cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 10. Ato contínuo, o
acionista fixou a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2018
em R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação
dos administradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei 6.404/76. 11. À luz das deliberações
acima, a acionista aprovou o Estatuto Social, que integra esta alteração contratual como Anexo
I, o qual, juntamente com a Lei das S.A. e demais disposições legais aplicáveis, passa a reger a
Sociedade a partir desta data, sendo certo que o Estatuto Social ora aprovado já reflete todas as
deliberações constantes desta alteração contratual. 12. Em seguida, foi deliberada a não insta-
lação do Conselho Fiscal no presente exercício, bem como que as publicações ordenadas pela
Lei das S.A. serão realizadas no DOERJ e em jornal de grande circulação a ser definido. 13. A
acionista autorizou os diretores da Cia. a realizarem todos os atos necessários à efetiva forma-
lização das operações ora estabelecidas, incluindo tomar todas as providências necessárias ao
bom e fiel cumprimento das deliberações ora tomadas. E, por estarem assim justos e contratados, 
as partes assinam o presente instrumento em 2 vias, de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas. RJ, 28/09/18. Sócios retirantes: Bruno Lima Cardozo Moreira; Naida Lima Vieira. 
Testemunhas: Diogo Lyra, RG: 118.426.808, CPF: 12024203701.
Anexo I - “Estatuto Social da Del Castilho Participações S.A. - Cap. I - Denominação, Sede,
Foro, Objeto e Duração: Art. 1º. Del Castilho Participações S.A. (“Cia.”) é uma sociedade por
ações, de capital fechado, com natureza empresária, organizada e regida nos termos deste Esta-
tuto Social, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e das demais disposições le-
gais aplicáveis. Art. 2º. A Cia. tem sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901,
Leblon/RJ. § 1º. A Cia. poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências, escritórios
e quaisquer outros estabelecimentos, bem como manter correspondentes e representantes no
País ou no exterior, por deliberação da Diretoria. Art. 3º. A Cia. tem por objeto social a participa-
ção em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista. Art. 4º. O prazo de duração da Cia.
é indeterminado. Cap. II - Capital Social: Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e
integralizado, é de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. § 1º. O capital social poderá ser aumentado, por deliberação da Assembleia Geral, me-
diante a emissão de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já
existentes, ou que possam vir a existir. § 2º. A Cia. poderá emitir ações preferenciais até o limite
legal, devendo a respectiva Assembleia Geral que deliberar sobre a emissão dispor sobre os di-
reitos a serem conferidos aos acionistas titulares dessa nova classe de ações. § 3º. Os acionistas
terão preferência na subscrição de aumentos de capital no prazo de 30 dias da data de publicação 
da deliberação relativa ao aumento de capital da Cia.. § 4º. É vedada a emissão, pela Cia., de
partes beneficiárias. Art. 6º. Cada ação ordinária dará ao seu titular o direito a um voto nas deli-
berações da Assembleia Geral. § Único. As ações são indivisíveis perante a Cia., sendo certo
que, em caso de condomínio de ação, caberá ao representante do condomínio o exercício dos
direitos relativos à respectiva ação. Cap. III - Assembleia Geral: Art. 7º. A Assembleia Geral
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, quando os interesses so-
ciais o exigirem, devendo ser convocada nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. § 1º.
A AGO da Cia., realizada uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de
cada exercício social, deve: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Dfs.; e (b) deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos. § 2º. A Assembleia Geral será convocada pelos acionistas ou pelo Conselho Fiscal, median-
te anúncio publicado, devendo a 1ª convocação ser feita, com, no mínimo, 8 dias de antecedên-
cia, e a 2ª com antecedência mínima de 5 dias. § 3º. Todos os documentos a serem analisados
ou discutidos em Assembleia Geral serão disponibilizados aos acionistas na sede social, a partir
da data da publicação do 1º edital de convocação referido no §2º acima. § 4º. A Assembleia Geral 
será instalada e presidida por um membro indicado pelos acionistas detentores da maioria do
capital social. O Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário da Mesa. § 5º. Somente
poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas
em seu nome no livro próprio com 2 dias úteis de antecedência da data designada para a realiza-
ção da referida Assembleia Geral. § 6º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos
da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previs-
tas na Lei das S.A.. § 7º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos
votos presentes, observadas as exceções previstas na Lei das S.A.. § 8º. As atas de Assembleia
deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos
ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. § 9º. Os acionistas poderão ser representa-
dos por procuradores, nos termos da Lei das S.A.. Art. 8º. Sem prejuízo das demais competên-
cias previstas em lei e neste Estatuto Social, compete privativamente à Assembleia Geral delibe-
rar sobre: (a) transformação, cisão, incorporação e fusão da Cia., assim como sua dissolução e
liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (b) eleição e destitui-
ção dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado; (c) alteração do Estatuto
Social; (d) aumento ou redução do capital social e aprovação de avaliação de bens e direitos
destinados à integralização de capital; (e) emissão de debêntures e bônus de subscrição, fixando
o preço de emissão, forma de subscrição e outras condições da emissão; (f) destinação dos lucros 
e distribuição dos dividendos; (g) aprovação de planos de outorga de opção de compra ou subs-
crição de ações aos seus administradores e empregados, bem como aos administradores e em-
pregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Cia.; (h) a
eleição e destituição dos membros do Conselho Fiscal; (i) definição da remuneração global anual
dos membros da administração, nesta incluídos os benefícios de qualquer natureza e as verbas
de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções,
sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado; (j) da partici-
pação dos administradores nos lucros e resultados da Cia., participação esta que não poderá
exceder os limites do Art. 152 da Lei das S.A.; (k) abertura do capital e listagem das ações da Cia.; 
(l) suspensão do exercício dos direitos do acionista, conforme o Art. 120 da Lei das S.A.; e (m)
tomada, anualmente, das contas dos administradores, e deliberar sobre as Dfs. por eles apresen-
tadas. Cap. IV - Administração: Art. 9º. A Cia. será administrada por uma Diretoria, a quem ca-
berá a representação da Cia.. § 1º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro
próprio, assinado pelo Diretor empossado, dispensada qualquer garantia de gestão. § 2º. Os Di-
retores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente
deliberado pela Assembleia Geral. Art. 10. A Assembleia Geral fixará o montante global da remu-
neração dos Diretores, podendo ainda estabelecer que os estes não receberão qualquer remune-
ração. Art. 11. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela As-
sembleia Geral, será composta por 5 membros, os quais serão designados Diretor Presidente e
os demais Diretores sem Designação Específica. Todos os Diretores devem ser residentes no

País, acionistas ou não, e ser eleitos pela Assembleia Geral. Os Diretores terão prazo de mandato 
unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º. No caso de ausência ou impedimento tempo-
rário, o Diretor Presidente será substituído por outro Diretor nomeado para ocupar o cargo interina-
mente. Art. 12. Respeitadas às competências para aprovação de matérias estabelecidas neste Es-
tatuto Social, compete aos Diretores: (a) executar e fazer executar as deliberações da Assembleia 
Geral; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as operações da Cia., incluindo as 
áreas contábil, financeira, administrativa, de recursos humanos e comercial da Cia., acompanhando 
seu andamento; (c) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Cia.; (d) con-
tratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; (e) abrir e movimentar contas ban-
cárias; (f) realizar operações financeiras, podendo, para tanto, assinar contratos e distratos, constituir 
ônus reais e prestar avais, fianças e garantias, observadas as limitações estabelecidas neste Esta-
tuto Social; (g) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, faturas, letras de câmbio, 
cheques, notas promissórias, warrants ou qualquer outro título de crédito; (h) representar a Cia., 
pessoalmente ou por mandatário que nomear, nas Assembleias, reuniões ou outros atos societários 
de sociedades das quais a Cia. participe; (i) representar a Cia., nos termos do §1º do Art. 18 deste 
Estatuto; e (j) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pela Assem-
bleia Geral. Art. 13. A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funciona-
mento regular da Cia. e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo os 
para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias perti-
nentes. Observados os valores de alçada da Diretoria, conforme vier a ser fixado pela Assembleia 
Geral, compete-lhe administrar e gerir os negócios da Cia. e, especialmente: (a) cumprir e fazer 
cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (b) elaborar, anualmente, o re-
latório da administração, as contas da Diretoria e as Dfs. da Cia. acompanhados do relatório dos 
auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 
anterior, para apreciação da Assembleia Geral; (c) propor à Assembleia Geral o orçamento anual da 
Cia., o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente; e (d) decidir sobre qualquer assunto que não 
seja de competência privativa da Assembleia Geral. Art. 14. A Diretoria se reúne validamente com a 
presença de todos os Diretores, e delibera pelo voto da maioria dos presentes. Art. 15. A Diretoria 
reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. As 
reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por 
qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunicação simultânea entre 
os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião. Art. 16. As convocações para as reu-
niões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, 
das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. Art. 17. Todas as deli-
berações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Dire-
toria e serão assinadas pelos Diretores presentes. Art. 18. A Cia. somente poderá assumir obriga-
ções, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem 
como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por: 
(i) 2 Diretores, agindo em conjunto; (ii) 1 Diretor e 1 mandatário; ou, ainda, (iii) por 2 mandatários com 
poderes específicos para tanto, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no §2º
deste Art.. § 1º. A Cia. será representada por qualquer Diretor, isoladamente, sem as formalidades
previstas neste Art., nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação
de depoimentos pessoais; representar-se-á, nos casos permitidos em lei, por prepostos nomeados,
caso por caso, por via epistolar. § 2º. Os instrumentos de mandato outorgados pela Cia. serão sem-
pre assinados por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo
certo de duração, limitado a no máximo um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser
por prazo indeterminado. § 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação
à Cia., os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou di-
gam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como 
fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente
aprovados pela Assembleia Geral, sendo a Cia., nestes atos, representada por no mínimo 2 Direto-
res, ou por um Diretor e um procurador com poderes específicos para a prática do ato. Cap. V - Con-
selho Fiscal: Art. 19. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral,
ou a pedido dos acionistas, conforme previsto em lei. Art. 20. O Conselho Fiscal será composto de,
no mínimo 3 e, no máximo 5 membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não,
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Art. 21. O Conselho Fiscal, quando
instalado, se reunirá nos termos da lei, sempre que necessário, e analisará as Dfs. ao menos trimes-
tralmente. § 1º. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente con-
vocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º. O Conselho 
Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros. § 3º. Todas
as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Parece-
res do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. § 4º. A remuneração dos mem-
bros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o § 3º do Art.
162 da Lei das S.A.. Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições fixadas em lei:
(a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento
dos seus deveres legais e estatutários; (b) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à delibera-
ção da Assembleia Geral; (c) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem sub-
metidas à Assembleia Geral, conforme previsto no Art. 163, III da Lei das S.A.; (d) denunciar, por
qualquer de seus membros à Diretoria e, se estes não tomarem as providências necessárias para a
proteção dos interesses da Cia., à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e
sugerir providências úteis à Cia.; (e) convocar a AGO, se a Diretoria retardar por mais de um mês
essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo
na agenda das Assembleias as matérias que considerarem necessárias; (f) analisar, ao menos tri-
mestralmente, o balancete e demais Dfs. elaboradas periodicamente pela Cia.; (g) examinar as Dfs.
do exercício social e sobre elas opinar; e (h) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo
em vista as disposições especiais que a regulam. Cap. VI - Exercício Social, Dfs. e Distribuição
dos Lucros: Art. 23. O exercício social se inicia em 1º/01 e se encerra em 31/12 de cada ano. Art.
24. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as seguintes Dfs. da Cia., com obser-
vância dos preceitos legais pertinentes: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; (c) demonstração do resultado do exercício; e (d) demonstração dos fluxos de
caixa. § 1º. Juntamente com as Dfs. do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral propos-
ta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, calculado após a dedução das participações re-
feridas no Art. 190 da Lei das S.A., conforme o disposto abaixo, ajustado para fins do cálculo de di-
videndos nos termos do Art. 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem: I. 5% serão aplicados,
antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do
capital social; II. uma parcela será destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior,
em cada exercício, a 1% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Art. 202 da Lei das
S.A.; III. no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item II
acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por propos-
ta da Diretoria, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o dispos-
to no Art. 197 da Lei das S.A.; e IV. o saldo remanescente, se existente, terá a destinação que lhe for 
determinada pela Assembleia Geral, observados eventuais limites e restrições impostos em eventu-
ais acordos de acionistas da Cia. porventura existentes. § 2º. No exercício em que o saldo da reser-
va legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do Art. 182 da Lei das
S.A. exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do
exercício para a reserva legal. § 3º. As Dfs. da Cia. deverão ser auditadas por auditores independen-
tes registrados na CVM. Art. 25. A Cia. poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de re-
muneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais impor-
tâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor dos dividendos posteriormente decla-
rados pela Cia.. § 1º. Caso juros aos acionistas venham a ser creditados no decorrer do exercício
social e atribuídos ao valor do dividendo obrigatório, os juros poderão ser pagos juntamente com os
dividendos declarados, sendo-lhes assegurado o pagamento do valor correspondente ao dividendo
obrigatório. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Cia. não
poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. § 2º. O pagamento efetivo dos juros sobre o capital
próprio, creditados aos acionistas no decorrer do exercício social se dará por deliberação da Assem-
bleia Geral, no curso do exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pa-
gamento dos dividendos. Art. 26. A Cia. deverá elaborar balanços intermediários ao fim de cada tri-
mestre. Por deliberação da Assembleia Geral, a Cia. poderá: I. declarar o pagamento de dividendos
ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao valor do 
dividendo obrigatório, se houver; II. distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, imputados ao
valor do dividendo obrigatório, se houver, com base em balanços trimestrais, desde que o total de
dividendos pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de
capital; e III. declarar o pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio, à
conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, 
imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. Art. 27. Os dividendos serão pagos no prazo 
máximo de 30 dias a contar da data da realização da Assembleia Geral que os declarar, sendo que
os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em
que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Cia.. Cap. VII - Da Liqui-
dação da Cia.: Art. 28. A Cia. entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcio-
nar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Cap. VIII - Das Disposições Finais: Art. 29.
A Cia. disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com
Partes Relacionadas da Cia., acionistas, administradores e/ou empregados da Cia. e programas de
opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Cia.. Art. 30.
No caso de abertura do capital social da Cia., a Cia. obriga-se, perante os acionistas, a aderir ao
segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organi-
zado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos 
na legislação vigente aplicável. Art. 31. Todas as disputas, controvérsias ou reclamações que surgi-
rem entre os acionistas relacionados à interpretação dos termos e/ou execução das obrigações esti-
puladas neste Estatuto Social e/ou à violação de quaisquer termos e condições aqui previstos, que
não possam ser resolvidas amigavelmente, deverão ser submetidas à arbitragem. § 1º. A arbitragem 
será regida de acordo com as regras do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Cana-
dá (“CCBC”), ficando a CCBC responsável pela administração do procedimento arbitral. No caso das
regras do CCBC ser omisso em qualquer aspecto procedimental, os acionistas desde já acordam em 
aplicar supletivamente, e nessa ordem, as leis procedimentais brasileiras previstas na Lei nº 9.307/96 
e no Código Civil Brasileiro. § 2º. A arbitragem deverá ocorrer na Cidade do RJ/RJ, e deverá ser re-
alizada oficialmente em português, por um tribunal arbitral composto por 3 árbitros. § 3º. Os árbitros
deverão decidir com base na legislação brasileira aplicável, sem aplicação do princípio da equidade.
§ 4º. O laudo arbitral será considerado final e definitivo e obrigará os acionistas, as quais renunciam
expressamente a qualquer forma de recurso contra o laudo arbitral. § 5º. Os acionistas poderão re-
correr ao Poder Judiciário exclusivamente nos casos abaixo determinados, sem que tal conduta seja 
considerada como ato de renúncia à arbitragem como único meio de solução de controvérsias esco-
lhido pelos acionistas: (i) para assegurar a instituição da arbitragem; (ii) para obter medidas cautela-
res de proteção de direitos previamente à constituição do tribunal arbitral; e (iii) para execução de
qualquer decisão do tribunal arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, o laudo arbitral. Para tanto,
os acionistas neste ato elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do RJ como competente
para analisar e julgar essas questões. § 6º. A responsabilidade pelo pagamento das custas da arbi-
tragem será determinada em conformidade com as regras da CCBC ou pelo tribunal arbitral. Jucerja
em 09/01/19 sob o nº 33300329251, 00003475839. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Proposta para Sistema S não garante redução de custo de mão de obra
Segundo professor 
da USP, ideia de Paulo 
Guedes é ‘desserviço 
ao futuro do país’

Uma das pautas que vem sendo 
bastante discutida no novo gover-
no é a mudança das regras para 
repasse de verba para o Sistema S, 
composto por Sesi, Sesc, Sest, Se-
nai, Senac, Senat, Senar, Sebrae e 
Sescoop, Agência de Exportações 

(Apex Brasil) e a Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI). Para o ministro da 
Economia Paulo Guedes, cortar a 
obrigatoriedade do repasse a essas 
instituições desoneraria as empre-
sas e, assim, aumentaria a oferta de 
empregos.

No entanto, o doutor em Con-
troladoria e Contabilidade pela 
Universidade de São Paulo (USP) 
e diretor-presidente da Faculdade 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras 
(Fipecafi), da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilida-
de da Universidade de São Paulo 

(FEA/USP) Welington Rocha, que 
possui estudos sobre custo de mão 
de obra, discorda.

“Não há evidências científicas 
robustas que comprovem isso. A 
quantidade de empregos está re-
lacionada muito mais ao nível de 
atividade econômica do país. Na 
melhor das hipóteses, a redução 
da tributação dos salários, poderia, 
‘apenas’, diminuir a informalida-
de”, pondera.

De acordo com o especialista, 
reduzir o montante de contribui-
ções compulsórias que as empre-
sas direcionam às entidades do 
Sistema S provocará um trauma 

fortíssimo nas finanças do Sesi, do 
Senai e das outras, gerando conse-
quências extremamente danosas a 
todos, como o fechamento de es-
colas e diminuição da quantidade 
de vagas nos cursos de formação 
profissional. 

Já no caso das entidades de ca-
ráter sociocultural, como o Sesi 
e o Sesc, ocorrerá a deterioração 
do nível de qualidade de vida, 
também com reflexos no desen-
volvimento profissional. Para as 
empresas, Rocha lembra que isso 
resultaria em mão de obra menos 
qualificada, acarretando custos, 
quer seja para formar seus pró-

prios colaboradores, quer seja 
para corrigir ou remediar falhas da 
produção e suas consequências. A 
economia do país poderia sofrer 
uma pressão inflacionária de cus-
tos, por ineficiência, e redução do 
nível de competitividade interna-
cional. Em resumo: um desserviço 
ao futuro do país.

Sobre os argumentos de que essa 
seria uma forma de fazer um equilí-
brio fiscal necessário, o especialis-
ta diz que não necessariamente. “O 
valor que as empresas deixariam de 
recolher às entidades do sistema S 
não seria direcionado diretamente 
para os cofres do governo”.

Caixa venderá 
4 subsidiárias: 
loterias, seguros 
e cartões 

Serão vendidas quatro 
subsidiárias da Caixa Eco-
nômica nas áreas de loterias, 
seguros, cartões e gestão 
de recursos (asset manage-
ment), sendo duas ainda em 
2019. Quem afirma é o pre-
sidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, 
que participou de um even-
to nesta quarta-feira em São 
Paulo.  Segundo o executivo, 
a ideia é vender todos os ati-
vos que não fazem parte da 
atividade principal do banco. 
O passivo do banco público 
chega a R$ 40 bilhões.

No dia 7 de janeiro, dia da 
posse de Pedro Guimarães, 
ele adiantou que a Caixa 
passaria por várias mudan-
ças nesse início de governo. 
Além da venda de participa-
ções em áreas como seguros 
e loterias, a intenção também 
seria reforçar o financiamen-
to imobiliário via mercado 
de capitais e investir em mi-
crocrédito a juros mais bai-
xos. “É fundamental discutir 
a parte imobiliária. Hoje te-
mos problemas de funding.
Via mercado de capitais, va-
mos vender de R$ 50 bilhões 
a R$ 100 bilhões para exa-
tamente a Caixa continuar 
ofertando esse crédito”, disse 
Pedro Guimarães.

Sobre a venda das subsi-
diárias, o presidente da Cai-
xa acrescentou que pretende 
abrir capital dos ativos nas 
bolsas de valores de São 
Paulo, a B3, e na de Nova 
York.

Em evento do banco Cre-
dit Suisse para investidores, 
em São Paulo, Guimarães 
explicou que a ideia não é 
vender 100% da participa-
ção da Caixa, mas fazer uma 
abertura de capitais aos pou-
cos.

Ele afirmou que pelo me-
nos dois ativos serão vendi-
dos ainda este ano e que o 
primeiro deve ser o de lo-
terias. O presidente da Cai-
xa destacou que, até junho 
de 2020, em uma previsão 
que ele mesmo conside-
ra conservadora, as quatro 
subsidiárias estarão com 
o capital aberto. Segundo 
Guimarães, a venda de sub-
sidiárias ajudará a Caixa a 
pagar aportes da União no 
banco no total de R$ 40 bi-
lhões.

De acordo com Guima-
rães, o objetivo do gover-
no com a venda de ativos é 
preparar a Caixa para o fu-
turo. “Para que os próximos 
governos consigam ter uma 
Caixa mais sólida em termos 
de capital, mais rentável”, 
explicou.

Durante o evento, Guima-
rães disse também que a Cai-
xa tem a meta de fazer R$ 
100 bilhões em securitização 
(venda de direitos a receber) 
de crédito imobiliário, in-
vestir no mercado de maqui-
ninhas de cartão e cartão de 
crédito consignado.

As mudanças anunciadas 
têm como pano de fundo os 
últimos balanços do banco. 
Divulgado em novembro, 
o lucro líquido apurado no 
terceiro trimestre foi R$ 200 
milhões a menos do registra-
do em igual período do ano 
anterior. Foi apurado no ter-
ceiro trimestre R$ 1,6 bilhão, 
ante o total de R$ 1,9 bilhão 
de 2017.
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Lideranças e executivos  
veem 2019 com bons olhos

No que depender das lide-
ranças e executivos do setor 
de seguros, 2019 será um 
bom ano para os negócios. 
As apostas estão voltadas 
para a capacitação profis-
sional, segmentos de Vida, 
Saúde e Previdência e ter-
ceirização dos serviços nas 
diversas áreas de atuação do 
mercado.

O otimista quanto ao ce-
nário econômico para o ano 
de 2019, na opinião de Luiz 
Philipe Baeta Neves, pre-
sidente da Associação das 
Empresas de Assessoria e 
Consultoria do Rio de Janei-
ro (Aconseg-RJ), tem como 
base a tendência de recupe-
ração e a retomada dos ne-
gócios e, principalmente, a 
geração de empregos

Universidade

“A nossa associação está 
dando a sua contribuição 
para que isso ocorra através 
da criação da Universidade 
Corporativa, que começa 
suas atividades agora, em 
fevereiro. Quanto mais 
preparo e capacitação ti-
verem os nossos correto-
res e colaboradores, mais 
oportunidades teremos de 
melhorar e alavancar as 
operações do mercado de 
seguros”, ressalta.

O presidente da Aconseg-
RJ mostra a importância de 
se empreender esforços para 
que os  profissionais do seu 
setor estejam preparados para 
operar em todos os segmentos 
do setor, em especial, aqueles 
que serão fortemente impacta-
dos pela reforma da Previdên-
cia, tais como Saúde, Vida e 
Previdência.

“Estamos confiantes e 
queremos ampliar ainda 
mais o espaço de participa-
ção das assessorias na pro-
dução de seguros no Estado 
do Rio de Janeiro. Como re-
forço aos investimentos em 
ensino, já está em curso uma 
campanha de premiação para 
os corretores que ampliarem 
ou trouxerem negócios para 
as seguradoras parceiras”, 
conclui.

.
Ferramentas capazes

A facilidade operacional, 
agilidade tecnológica, qua-
lidade na entrega, e, custo, 
são alguns dos fatores que
ganharão ainda mais impor-
tância dentro do mercado de 
seguros em 2019, são pontos 
destacados pela Delphos, 
tanto assim que o seu diretor 
de Operações, Henrique Ma-
cieira, destaca que “o papel 
das ferramentas capazes de 
otimizar os processos das se-
guradoras e maximizar os re-
sultados, será cada vez mais 
estratégico”.

Na última década, tem 
sido frequente as segura-
doras fazerem recorrentes 
análises comparativas en-
tre manter suas operações 
verticalizadas, ou, se utili-
zarem do outsourcing, que 
traduzido significa tercei-
rização, tem se tornado 
uma opção cada vez mais 
consolidada, e, neste ano, a 
aposta é que seja impulsio-
nado, dada à busca por so-
luções vanguardistas que, 
muitas vezes, estão além 
dos muros internos das or-
ganizações. Ou seja, para 
manterem a sua competiti-
vidade, a tendência é que 

as companhias confiem às 
prestadoras de serviços, so-
luções ligadas à Tecnologia 
da Informação. “É uma for-
ma de ser pioneiro, porém 
contando com a expertise 
de quem é especialista nes-
sa área, além de, compara-
tivamente, investir menos 
dinheiro obtendo resulta-
dos extremamente vantajo-
sos”, completa o executivo.

Do ponto de vista da tec-
nologia, Henrique afirma 
que “em 2019, ela irá per-
mear todo o ambiente de 
negócios do setor. A ativi-
dade seguradora será posi-
tivamente impactada pelas 
modernas ferramentas de TI, 
que funcionarão como fortes 
aliadas na implementação 
de diferenciais criados pelas 
áreas de negócios. A rein-
venção dos produtos clássi-
cos baseada na criatividade 
para agregação de valor para 
encantar clientes, precisa-
rá necessariamente contar 
com sistemas que suportem 
tais inovações. A Delphos 
tem sempre a preocupação 
de se manter em linha com 
estes novos tempos digitais. 
Certamente, eles irão abrir 
espaço para negócios mais 
sofisticados e rentáveis para 
as seguradoras, corretores e 
consumidores”.

Oportunidades

O novo presidente do 
Clube dos Corretores de 
Seguros-RJ, Fabio Izoton, 
começa o seu mandato com 
otimismo, pois crê no “cres-
cimento, ainda que gradati-
vo, da economia como todo. 
No caso do seguro, cujas 
reservas técnicas alavancam 

o desenvolvimento econô-
mico, as perspectivas são as 
melhores possíveis”.

Na sua opinião, “negó-
cios que estavam em banho 
Maria por causa da incerteza 
política devem deslanchar. 
Vejo para os corretores de 
seguros um espaço excelente 
de atuação no segmento de 
benefícios e pessoas (Saú-
de, Vida e Previdência), que 
estão em evidência em fun-
ção da esperada Reforma 
da Previdência, que avança 
entre as prioridades do novo 
Governo. É um cenário que 
revela oportunidades para a 
nossa categoria”.

Personalização

Entre os seguros de Pesso-
as, a Previdência Privada vem 
sofrendo pela volatilidade da 
economia brasileira, mas, por 
outro lado, o seguro de Vida 
apresentou crescimento de 
mais de 13%, sendo um dos 
responsáveis pelo avanço do 
segmento. Os dados são da 
CNseg, com o acumulado até 
novembro de 2018. 

“Acredito que Vida conti-
nuará mostrando a sua força 
ao mercado neste ano que se 
inicia. A Capitalização tam-
bém já está se recuperando 
após as últimas normas alte-
radas pela Superintendên-
cia de Seguros Privados 
(Susep), com avanço de 
3%”, afirma o presiden-
te do CVG-RJ, Carlos Ivo 
Gonçalves. Para ele, a pala-
vra chave será personaliza-
ção. “Precisamos adequar 
cada vez mais esse seguro 
ao estilo de vida do benefi-
ciário e às suas necessida-
des futuras”, opina.

Potencial de seguros em mercados emergentes
O estudo “Panorama 

Econômico e Setorial”, ela-
borado pela área de Servi-
ços de Estudos da Mapfre 
e publicado pela Fundación 
Mapfre, aponta que, apesar 
do fim do ciclo de alta em 
países mais desenvolvidos, 
o setor segurador vai cres-
cer graças ao dinamismo em 
mercados emergentes, onde 
a taxa de penetração de se-
guros ainda é baixa.

Em 2019 espera-se uma 
redução na contribuição 
para o crescimento global 
dos mercados desenvolvi-
dos (que crescerão abaixo 
de 2%) e uma maior contri-
buição dos emergentes, que 

aumentarão entre 4% e 5%, 
apoiada por condições fi-
nanceiras globais previsivel-
mente melhores.

De acordo com a pesqui-
sa, a desaceleração da ati-
vidade econômica global 
se traduzirá no crescimen-
to dos prêmios de seguros 
globais, nos segmentos de 
Seguros Gerais e Vida. A 
normalização das políticas 
monetárias pode ajudar no 
desenvolvimento do negócio 
de Previdência, e melhorar a 
rentabilidade financeira das 
seguradoras, caso se mate-
rialize um cenário de juros 
mais altos.

No Brasil, espera-se que 

o crescimento real do PIB 
em 2019 seja da ordem de 
2,3%, ante 1,2% em 2018. 
Esta melhoria nas previsões 
é principalmente atribuída 
a uma recuperação no con-
sumo privado e no investi-
mento, mas o estudo avalia 
que as reformas estruturais 
continuam imprescindíveis 
para garantir o equilíbrio das 
contas públicas.

O ambiente interno segue 
favorável para o segmento 
de Seguros Gerais, que tem 
estimativa de crescimento 
nominal (sem descontar a 
inflação) em torno de 10,7% 
neste ano. “O momento de 
otimismo, favorece o seg-

mento de seguros dado seu 
forte vínculo com o ciclo 
econômico. Em nossa per-
cepção há um grande poten-
cial de crescimento para o 
mercado segurador no Bra-
sil”, afirma Fernando Pérez-
Serrabona, novo CEO da 
Mapfre Regional Brasil.

No Índice Global de Po-
tencial da Seguradora (GIP-
Mapfre), elaborado como 
uma medida para delimitar 
o espaço global segurável, o 
Brasil aparece entre os dez 
países, entre 96 mercados 
avaliados pela companhia, 
com alto potencial tanto no 
segmento Vida quanto Não 
Vida.

Fusão no mercado  
do Rio Grande do Sul

Aruana Seguradora recebe 
corretores no Rio de Janeiro

De acordo com Arley 
Boullosa, contratado atra-
vés da Kuantta Consultoria 
para ajudar no relaciona-
mento com os corretores, 
a reunião tinha como ob-
jetivo apresentar a compa-
nhia e o produto Franquia. 
“Ouvimos muito os corre-
tores e todas as sugestões 
serão consideradas para 
melhorarmos o produto e 
os processos. Convidamos 
12 corretores na primeira 
rodada e iremos convidar 
outros para uma próxima 
reunião. Queremos os cor-
retores próximos da Aruana 
porque entendemos que o 
relacionamento será fun-
damental para nos diferen-
ciarmos e crescermos”.

O produto Franquia ga-
rante a indenização da fran-
quia do seguro de automóvel 
sempre que houver um sinis-
tro coberto de perda parcial 
amparado pela seguradora 

que emitiu o seguro princi-
pal. Trata-se de um produto 
muito simples e que exige 
pouca intervenção da Arua-
na na regulação do sinistro, 
já que a cobertura e inde-
nização são caracterizadas 
pela autorização dos reparos 
na apólice do seguro de au-
tomóvel. Além da apresen-
tação do produto e do siste-
ma de cálculo, os corretores 
também viram como o pro-
cesso de cadastramento da 
corretora é simples no site 
da seguradora.

Para finalizar, Boullosa 
conclui dizendo que “inicia-
mos o processo de mostrar 
a cara da Aruana para os 
corretores do Rio de janei-
ro. Estamos começando um 
trabalho de médio e longo 
prazo e fomos muito bem 
recebidos. Temos a possibi-
lidade de fazer negócios que 
agreguem valor para os dois 
lados”.

O ano de 2019 inicia com 
um importante acontecimen-
to no mercado de seguros do 
Estado do Rio Grande do Sul: 
a fusão entre duas importantes 
e tradicionais corretoras de 
seguros - a Abensur e a Enris. 
Juntas as empresas acumulam 
mais de 50 anos de expertise 
em seguros, tendo como foco 
os seguros corporativos, in-
cluindo benefícios e consul-
torias.

A união das empresas, que 
comungam de cultura e valo-
res semelhantes, foi projeta-
da pessoalmente por Renato 
Abensur, Igor José Machado 
e Felipe Machado, sócios da 
organização, e foi pensada 
para se obter o melhor resul-
tado das sinergias e poten-
cialidades, através da união 

das duas estruturas.
A integração de habilida-

des, forças e competências 
destas duas reconhecidas 
corretoras visa a qualidade 
total e a entrega de resulta-
dos de alto desempenho aos 
seus clientes, através de uma 
área técnica robusta e eficaz, 
que conta com administra-
dores, advogados e enge-
nheiros atualizados com as 
mais modernas tendências 
do mercado em seu corpo 
técnico.

A fusão está totalmente 
alinhada com a estratégia de 
crescimento da Abensur e da 
Enris e promoverá significa-
tiva expansão de mercado, 
ampliando a atuação para 
outras regiões do Rio Gran-
de do Sul e do Brasil.
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Atenção Primária à Saúde 
alcança 97% de resolutividade

A SulAmérica está reor-
ganizando o atendimento em 
saúde para aprimorar ainda 
mais a experiência do clien-
te. A proposta é inserir o se-
gurado no centro do cuidado, 
com uma jornada coordenada 
e efetiva. Uma das iniciativas 
da seguradora tem base no 
modelo de Atenção Primária 
à Saúde (APS), que prevê cui-
dado integral do paciente e já 
está disponível na capital pau-
lista. Em três meses, o projeto 
já atingiu uma resolutividade 
de 97% e um nível de satisfa-
ção de 89%.

Na prática, a Atenção Pri-
mária à Saúde coloca o indiví-
duo (não a doença) no centro 
da atenção, vale para todas as 
fases de sua vida (da infância 
à terceira idade) e atende à 
maioria das questões de saú-
de da população. Em suas 
publicações, a Organização 
Mundial da Saúde aponta que 
cerca de 80% dos problemas 
de saúde podem ser resolvi-
dos pelo médico de família. 
Dessa forma, todos os elos da 
cadeia de assistência à saúde 
se beneficiam: a seguradora, 
os prestadores de serviços e, 
especialmente, os segurados, 
já que essa abordagem previ-
ne o surgimento de doenças, 
além de evitar complicações 
de doenças crônicas, garantin-
do melhor qualidade de vida.

A Amparo Saúde é par-
ceira da SulAmérica neste 
projeto, proporcionando um 
atendimento único e huma-
nizado, em que o paciente é o 
centro das atenções. O pres-
tador possui consultórios 
clínicos multifuncionais, 

equipados para atendimen-
tos de todas as faixas etárias 
e gêneros, posto de coleta de 
exames laboratoriais, sala de 
medicação e sala de proce-
dimentos. Os agendamentos 
de consulta são baseados no 
fácil acesso e podem ser fei-
tos via telefone, WhatsApp, 
e-mail ou presencialmente - 
tudo para se adequar à rotina 
do paciente, gerando uma 
melhor experiência.

Nessa facilidade ofereci-
da pela SulAmérica para os 
segurados, médicos de famí-
lia, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem fazem par-
te de uma equipe dedicada, 
que constrói um plano de 
cuidado personalizado, com 
base em informações clíni-
cas integradas, e conhece o 
paciente de perto. Com essa 
proximidade no cuidado, é 
possível perceber um acolhi-
mento muito maior do que 
em um atendimento comum. 
Estabelecer o vínculo entre 
os profissionais e o paciente 
promove o engajamento no 
autocuidado e está entre as 
práticas que buscam a me-
lhoria da qualidade no siste-
ma de saúde.

Quando é preciso que o 
paciente seja atendido por 
outros profissionais da área 
da saúde, a equipe da Am-
paro faz o encaminhamento 
para o Núcleo de Cuidado 
Coordenado da SulAmérica. 
Por meio de enfermeiras, o 
Núcleo acompanha e ajuda 
o paciente em sua navegação 
pela rede referenciada e in-
dica os profissionais partici-
pantes do projeto.

Vítima de acidente com  
trator tem direito a Dpvat

Vítima de acidente com 
trator tem direito a receber 
o Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Au-
tomotores de Vias Terrestres 
(Dpvat). A decisão que con-
firmou o entendimento do 
Juízo de Primeiro Grau foi 
da Primeira Câmara de Di-
reito Privado do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso (TJ-
MT), que por unanimidade 
determinou o recebimento 
proporcional aos danos so-
fridos no valor de R$ 6.750, 
mais juros legais, correção 
monetária a partir da data do 
sinistro, custas processuais 
e honorários advocatícios 
fixados em 20% do valor da 
condenação.

O acidente ocorreu no 
dia 8 de novembro de 2016 
em uma fazenda no muni-
cípio de Tangará da Serra 
(distante 239 km a médio-
norte de Cuiabá). Ao mano-
brar o trator a vítima ficou 
prensada e em decorrência 
do acidente, permanente-
mente inválida, conforme 
se comprovou por Boletim 
de Ocorrência e Relatório, 
histórico e avaliação médi-
cas. A seguradora apelante 
alegou impossibilidade ju-
rídica do pedido, por enten-
der que não se trataria de 
acidente de trânsito.

 Os desembargadores Se-
bastião Barbosa Farias (rela-
tor), Nilza Maria Possas de 

Carvalho e João Ferreira Fi-
lho (vogais), consideraram o 
teor do art. 96 do Código de 
Trânsito Nacional (CTN) para 
a decisão: “Classificam-se 
como veículos automotores 
de tração, o caminhão-trator, 
o trator de rodas, o trator de 
esteira e o trator misto”. Ain-
da ressaltaram a natureza de 
seguro obrigatório de res-
ponsabilidade civil, de cunho 
eminentemente social (Lei nº 
6.197/1974) para indenizar 
os beneficiários ou as vítimas 
de acidentes ou a carga trans-
portada, e que sofreram danos 
pessoais, independentemente 
de culpa ou da identificação 
do causador do dano.

O laudo médico foi con-
clusivo ao afirmar que a par-
te autora sofre de invalidez 
permanente em 50%. Cons-
tatou-se que para o caso de 
perda permanente da região 
afetada, que o valor máximo 
da indenização seria o teto 
do seguro de R$ 13.500, por-
tanto, sendo devido à vítima 
metade deste valor.

O resultado do julgado 
mato-grossense teve como 
base, entre outras, Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que determinou que a 
invalidez parcial do benefici-
ário, será paga de forma pro-
porcional ao grau da invalidez 
previsto na tabela de acidentes 
pessoais adotada pela legisla-
ção vigente.

Mais de 200 segurados residentes 
em Brumadinho são identificados 

A Sabemi Seguradora se 
solidariza com as famílias 
atingidas pelo rompimen-
to da barragem da Vale, em 
Brumadinho. A empresa in-
forma que já foram identifi-
cados mais de 200 segurados 
residentes na cidade e que 
disponibilizou atendimento 
diferenciado para esses as-
sociados. Através do 0800 

880 1900, familiares e ví-
timas podem obter suporte 
e acionar coberturas do seu 
seguro, como a assistência 
residencial, que dá amparo 
às vítimas por alagamento. 
Entre os serviços ofereci-
dos estão guarda de móveis, 
guarda de animais domésti-
cos, cuidador para crianças 
e idosos, entre outros.

A Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, 
informa que Marcio Lobão deixou nesta quarta-feira a 
presidência da companhia, após 11 anos de exercício 

do cargo. Em seu lugar, assume interinamente o atual diretor 
Comercial, Euzivaldo Vivi Oliveira Reis, conforme prevê o 
estatuto da Brasilcap. 
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Governo quer privatizar parte da BR-163
A meta do governo Jair 

Bolsonaro é realizar 23 lei-
lões de privatização, entre 
aeroportos, portos, rodovias 
e ferrovias nos primeiros 100 
dias de gestão. O ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, reafirmou 
nesta quarta-feira a intenção 
do governo federal de conce-
der à iniciativa privada o tre-
cho da BR-163 entre Sinop, 
em Mato Grosso, e Mirititu-
ba, no Pará. A rodovia, que 
tem 3470 km de extensão e 
liga atualmente Tenente Por-
tela, no Rio Grande do Sul, a 
Santarém, no Pará, é consi-
derada estratégica para o es-
coamento da safra de grãos 
produzidos no Centro-Oeste 
até os portos do Região Nor-
te para a exportação.

Segundo o ministro, que 
participou de uma entrevista 
coletiva, a previsão é que o 
leilão de concessão ocorra 
no fim deste ano ou no início 
do próximo.

Freitas disse que viajará 
nesta quinta-feira, com uma 
comitiva, para percorrer os 
trechos da rodovia e verifi-
car o andamento da opera-
ção e definir o que poderá 
ser feito emergencialmente 
a fim de melhorar o fluxo e 
caminhões.

Além de Freitas, partici-
param da entrevista coletiva 
os ministros da Agricultu-
ra,  Tereza Cristina; Justiça 
e Segurança Pública, Sergio 
Moro; e Defesa, general Fer-

nando Azevedo, para apre-
sentar um balanço da Opera-
ção Radar. 

Atualmente, dois trechos 
da BR-163 ainda não estão 
asfaltados – o primeiro, de 
cerca de 51 quilômetros, é o 
que será concedido.

De acordo com o mi-
nistro, a prioridade do 
governo é concluir o as-
faltamento do trecho an-
tes de realizar o leilão. 
“A meta de 2019 é que [o 
trecho de] Miritituba seja 
pavimentado até o final 
do ano. Temos toda uma 
preparação de obra para 
o andamento da operação. 
Naquele trecho você tra-
balha cinco meses por ano 
no máximo, por conta das 
chuvas. Isso requer uma 
preparação no período de 
chuva para produzir mate-
rial para aplicar tão logo 
tenha a brecha climática.”

O escoamento da produ-
ção de grãos pelos portos do 
Norte tem crescido nos últi-
mos anos. Em 2007, a pro-
jeção era de cerca de 1.400 
veículos trafegando pela 
BR-163 por dia. Em 2015, 
a projeção era de 3 mil ca-
minhões. A expectativa é 
que a produção de grãos do 
país atinja 247,3 milhões de 
toneladas este ano, 4,5% a 
mais do que na safra passa-
da. A estimativa é de 118,8 
milhões de toneladas de soja 
e 91,2 milhões de toneladas 
de milho.

Safra

De acordo com a minis-
tra da Agricultura, Tereza 
Cristina, apesar da previsão 
de perdas recentes esta será 
uma grande safra. A maior 
parte da produção vem de 
Mato Grosso, com 64,3 mi-
lhões de toneladas de grãos, 
sendo 32,5 milhões de soja. 
Desse montante, 14,7 mi-
lhões de toneladas devem 
passar na área de influência 
da BR-163. “A rodovia é o 
eixo principal para o escoa-
mento dessa produção", afir-
mou a ministra.

Realizada pela primeira 
vez em 2017, a Operação 
Radar tem como foco ações 
para evitar problemas no 
escoamento da produção de 
grãos, cada vez mais concen-
trado nos portos da Região 
Norte. Durante o período de 
chuvas, a BR-163, no trecho 
do Pará, transforma-se em 
um grande atoleiro. As ações 
da operação concentram-se 
em dois trechos que, juntos, 
somam mais de 100 quilô-
metros. Outro trecho, até 
Santarém, também no Pará, 
com 58 quilômetros, tam-
bém é alvo das ações.

No total, serão investidos 
R$ 4 milhões para evitar o 
problema das filas de cami-
nhões atolados nesses locais 
e garantir o escoamento da 
safra. Trabalham na opera-
ção 60 policiais da Polícia 
Rodoviária Federal, 200 ho-

mens do Exército, além de 
técnicos do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). Eles são 
responsáveis pela coordena-
ção do fluxo de veículos, re-
tirada de caminhões atolados 
e manutenção da rodovia, 
jogando brita. Há também 
monitoramento constante do 
trânsito nos pontos críticos 
da rodovia. Se for necessá-
rio, caminhões serão retidos 
antes de chegar aos pontos 
críticos para permitir os tra-
balhos de manutenção.

Além da conclusão do 
trecho da BR-163, o minis-
tro apontou como prioridade 
o término da construção da 
Ferrogrão, ferrovia que li-
gará Sinop ao Porto de Mi-
ritituba, um trecho de em 
933 quilômetros de exten-

são. De acordo com Freitas, 
o contrato de concessão da 
BR-163 à iniciativa privada 
será mais curto do que os de 
30 anos, usualmente usados 
pelo governo. Ele vigorará 
até a finalização da constru-
ção da ferrovia.

Edital

No último dia 17, a Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) publicou 
o relatório final das audiên-
cias públicas. A expectativa 
do governo federal é lançar 
o edital ainda no primeiro 
trimestre deste ano e fazer o 
leilão no segundo semestre.

De acordo com a minuta 
do edital, o prazo da conces-
são será de 65 anos. O valor 
estimado do contrato é de 

R$ 14 bilhões. A remunera-
ção da concessionária advirá 
do recebimento da tarifa de 
transporte, tarifa de direito 
de passagem, tarifa de trá-
fego mútuo e da exploração 
de receitas extraordinárias, 
entre outras formas.

“Temos um programa 
ferroviário ambicioso, que 
está calcado em um pilar de 
concessão de novos trechos 
Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste [FIOL], Ferrogrão e 
Norte-Sul e depois a prorro-
gação antecipada dos contra-
tos existentes. Nessa ques-
tão, estamos examinando 
toda a malha existente. Tem 
trecho que tem carga, e isso 
tem que ser imposto para as 
concessionárias, a retomada 
de operação”, acrescentou o 
ministro.
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Latin Americas B.V., sociedade organizada e existente de acordo com as 
leis da Holanda, com sede em IJmuiden, Westerduinweg 3, 1976 BV, Holan-
da, CNPJ 22.460.344/0001-16, neste ato representada por seus bastantes 
procuradores, os Srs. Felipe Bello de Barros Bastos Duarte, carteira de 
habilitação 01378316069, DETRAN/SP e CPF 261.893.008-80, e Nils Rutger 
Thulin, RNE G311842-E, CPF 064.066.557-88, de acordo com o instrumen-
to de mandato outorgado em 13/04/2017, devidamente notarizado, consula-
rizado, traduzido sob a forma juramentada, registrado perante o Registro de 
Títulos e Documentos da Cidade e Estado do RJ; e 2. Svitzer Caribbean 
A/S, sociedade organizada e existente de acordo com as leis da Dinamarca, 
com sede na Pakhus 48, Sundkaj 9, Nordhavn, Dinamarca, CNPJ 
23.564.293/0001-35, neste ato representada por seu diretor, o Sr. Felipe
Bello de Barros Bastos Duarte, e por seu procurador, o Sr. Nils Rutger 
Thulin, de acordo com o instrumento de mandato outorgado em 13/04/2017, 
devidamente notarizado, consularizado, traduzido sob a forma juramentada, 
registrado perante o Registro de Títulos e Documentos da Cidade e Estado 
do RJ; únicas sócias-quotistas da sociedade limitada de natureza empresá-
ria denominada Svitzer Serviços e Investimentos Ltda. (“Sociedade”), CNPJ 
21.658.742/0001-89, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
perante a JUCERJA NIRE 33.2.09895311, por despacho de 12/01/2015, têm 
entre si, Justo e acordado, o que segue: I - Decidem as sócias-quotistas, por 
unanimidade, aprovar e ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Ava-
liações Ltda., CNPJ 09.681.365/0001-30 (“Empresa Especializada”) como 
empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação 
do patrimônio da Sociedade, com base no valor contábil do patrimônio líqui-
do da Sociedade na data-base de 30/11/2018, que será utilizado como base 
para a formalização da incorporação da Sociedade (“Incorporação”) pela 
Svitzer Brasil Serviços Marítimos Ltda., CNPJ 12.676.039/0001-02, com 
seu contrato social arquivado perante a JUCESP NIRE 33210601288, em 
sessão de 22/08/2018 (“Incorporadora”). II - Tendo sido previamente consul-
tada pela administração da Sociedade, a Empresa Especializada se anteci-
pou nos estudos e na elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da 
Incorporada (“Laudo”), o qual foi apresentado aos presentes. As sócias-quo-
tistas, por unanimidade e sem reservas, aprovaram em sua íntegra, sem 
qualquer ressalva, oposição ou restrição, justificando a fixação do valor total 
do acervo patrimonial líquido da Sociedade a ser vertido para a Incorpora-
dora, após (a) a eliminação da participação que a Sociedade detém na In-
corporadora; (b) a provisão de 66% do ágio registrado, por conta da realiza-
ção do investimento; e (c) a baixa do imposto diferido, pois deixam de existir 
as diferenças entre bases fiscal e contábil dos ativos identificados em CPC 
15, em R$13.541.529,13, desconsiderando-se os centavos para fins socie-
tários e contábeis. O Laudo ora aprovado foi devidamente rubricado pelas 
sócias presentes e passa a integrar a presente ata, para todos os fins e 
efeitos legais, como “Anexo I”. III – As sócias quotistas, por unanimidade, 
aprovaram a incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos termos e 
condições do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado nesta data 
pelas administrações da Sociedade e da Incorporadora (“Protocolo”), que, 
devidamente rubricado pelas sócias quotistas presentes, passa a fazer par-
te integrante da presente ata, como o “Anexo II”. O valor do patrimônio do 
acervo líquido da Sociedade a ser acrescido ao patrimônio líquido da Incor-
poradora, será de R$13.541.529,13, desconsiderando-se os centavos para 
fins societários e contábeis. IV - Caso a Incorporação seja aprovada pelas 
sócias-quotistas da Incorporadora, o capital social da Incorporadora passará 
dos atuais R$366.931.182,00 para R$380.472.711,00, com um aumento 
efetivo, portanto, de R$13.541.529,00, mediante a emissão de 13.541.529 
novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada. V - Tendo em vista que 
99,9% das quotas da Incorporadora são de titularidade da Sociedade, foi 
consignado que, com a incorporação da Sociedade e a sua consequente 
extinção, (i) as quotas de emissão da Incorporadora e detidas pela Socieda-
de na data da Incorporação serão atribuídas às sócias-quotistas da Socie-
dade na mesma proporção de suas participações societárias na Sociedade; 
e (ii) as sócias quotistas da Sociedade receberão as novas quotas de emis-
são da Incorporadora de forma proporcional às suas então participações na 
Incorporadora. VI - A relação de substituição de quotas da Incorporadora por 
quotas da Sociedade após a Incorporação e o consequente aumento de 
capital, consoante os critérios adotados pelas respectivas administrações da 
Sociedade e da Incorporadora, será de aproximadamente 1,044215 quota 
de emissão da Sociedade para cada 01 quota de emissão da Incorporadora, 
passando (a) a sócia-quotista Svitzer Latin Americas B.V., acima qualifica-
da, a deter 380.472.710 quotas de emissão da Incorporadora; e (b) a sócia-
-quotista Svitzer Caribbean A/S, acima qualificada, a deter 01 quota de
emissão da Incorporadora. VII - Nos termos do Protocolo, foi consignado que, 
com a incorporação da Sociedade e a sua consequente extinção, a Incorpo-
radora será a sucessora legal da Sociedade, a título universal e para todos
os fins de direito, em todos os seus direitos e obrigações. Na condição de
sucessora da Sociedade, a Incorporadora, por sua administração, praticará
todos os atos complementares e/ou decorrentes da incorporação aprovada,
com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, 
averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a aper-
feiçoar as operações acima. VIII - Com base nas determinações constantes
do §1º do Artigo 1.117 do Código Civil Brasileiro, as sócias-quotistas decidem, 
por unanimidade e sem reservas, autorizar desde já a administração da
Sociedade a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação
da Incorporação ora aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, foi encer-
rada a reunião, da qual se lavrou a presente ata em 01 via. RJ, 31/12/2018. 
Svitzer Latin Americas BV - Felipe Bello de Barros Bastos Duarte - Procu-
rador. Nils Rutger Thulin - Procurador. Svitzer Caribbean A/S - Felipe Bello
de Barros Bastos Duarte - Diretor. Nils Rutger Thulin - Procurador. JUCERJA
- Arquivamento em 09/01/2019, nº 00003476470. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário Geral.

CARE SAÚDE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 32.104.355/0001-17 - NIRE: 33.2.1065747-0

Ata de Assembleia Geral de Transformação - 1. Local, data e hora: No 
dia 23/10/2018, às 10hs, na Av. das Américas nº 500, Bloco 19, sala 301 
(parte), Barra da Tijuca/RJ, CEP.: 22640-904. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do art. 1.072, §2º do Código Civil 
brasileiro (Lei nº 10.406/2002), em razão da presença dos sócios que re-
presentam a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: 
Ney Prado Junior; Secretário: Júlio Cesar Garcia Piña Rodrigues. 4. Ordem 
do dia: Deliberar sobre (i) a transformação do tipo societário da Sociedade 
de sociedade limitada para sociedade anônima; (ii) o aumento do capital 
da Sociedade; (iii) aprovação do estatuto social; (iv) a eleição da diretoria; 
(v) a fixação da remuneração anual global dos administradores; e (vi) a de-
terminação do local das publicações dos atos societários. 5. Deliberações:
Foram aprovadas por unanimidade dos sócios, sem quaisquer ressalvas, as 
seguintes matérias: (i) Transformar a Sociedade em sociedade anônima sob 
a denominação CARE SAÚDE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), sendo mantida a sua sede na Av. das Américas nº 500, Bloco 
19, sala 301 (parte), Barra da Tijuca/RJ, CEP.: 22640-904. Em decorrência
da transformação acima referida, converter cada quota em 1 (uma) ação
ordinária, nominativa e sem valor nominal, mantida a distribuição do capital
social, conforme abaixo descrito:

Acionista Ações Ordinárias %
Gulf Gestão de Recursos Ltda. 3.074.999 99,99997%

Ney Prado Junior 1 0,00003%
Total: 3.075.000 100%

(ii) Emitir 675.000 ações preferências, nominativas e sem valor nominal,
por um preço de emissão total de R$1.000.000,00, sendo o preço unitário
aproximado de R$ 1,48. Por conseguinte, o capital social da companhia é
aumentado em R$ 1.000.000,00, passando de R$ 3.075.000,00 para R$
4.075.000,00. A totalidade das ações ora emitidas foi subscrita por ocasião
desta Assembleia, na forma do Boletim de Subscrição apresentado à Socie-
dade. Os demais acionistas renunciaram ao direito de preferência na subs-
crição das novas ações. (iii) Aprovar o Estatuto Social, que, autenticado pela 
mesa, integra a presente ata como Anexo I. (iv) Eleger, como membros da
Diretoria, os Srs (i) NEY PRADO JUNIOR, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG nº 04.171.412-2 - IFP/RJ, CPF/MF nº 607.579.907-97,
com endereço comercial à Av. das Américas nº 500, Bloco 19, sala 301,
Barra da Tijuca/RJ, CEP: 22640-100, como Diretor-presidente, (ii) DILSON
TADEU DA COSTA RIBEIRO, brasileiro, casado sob o regime de separação
de bens, engenheiro, RG nº 30248231 - IFP/RJ, CPF/MF nº 607.562.337-
4, com residente e domiciliado à Rua Dr. Cristiano de Sousa, 460, casa 2,
Jardim Leonor, São Paulo/SP, CEP 05658-010, como Diretor sem designa-
ção específica e (iii) JÚLIO CESAR GARCIA PIÑA RODRIGUES, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empre-
sas, RG nº 3.774.630 - IFP/RJ, CPF/MF nº 491.807.037-04, domiciliado na
Av. Epitácio Pessoa, nº 2.042, apto. 1.201, Lagoa/RJ, CEP 22411-072, como 
Diretor sem designação específica. Os mandatos dos Diretores ora eleitos
terão duração de 2 (dois) anos. Os Diretores, desde logo, tomam posse de
seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de
Posse, arquivados na sede da Companhia. (v) Fixar que a remuneração glo-
bal anual para a administração da Companhia em até R$ 36.000,00 anuais.
(vi) Determinar que as publicações oficias da Companhia serão realizadas
no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no “Monitor Mercantil”.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada
e, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa:
Presidente - Ney Prado Junior; Secretário - Júlio Cesar Garcia Piña Rodri-
gues; Sócios/Acionistas: GULF GESTÃO DE RECURSOS LTDA. - Por seu
administrador, Ney Prado Junior; Por seu administrador, Júlio Cesar Gar-
cia Piña Rodrigues; NEY PRADO JUNIOR. JUCERJA: Certifico o arq. em
22/01/2019 sob o nº 33300329404, 00003489947. Bernardo F. S. Berwan-
ger - Secretário Geral.

CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19 - NIRE 333.0030403-7

Ata de AGE em 13/12/18. Local, data e hora: No dia 13/12/18, às 12:30h, 
na sede social de Clash Participações S.A., na Av. Ataulfo de Paiva, nº 
1.251, 9º e 10º andar, Leblon, RJ/RJ. Presença: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Cia., conforme evidenciado no Livro de Pre-
sença de Acionistas da Cia. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Marcelo Marinho Cecchetto e secretariados pela Sra. Marcela Barros Higino. 
Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no art. 
124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da 
presença de acionista representando a totalidade do capital social da Cia. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre alterações na composição da Diretoria da 
Cia. Deliberações tomadas por Unanimidade: (i) Aprovar a renúncia da Sra. 
Marcela Barros Higino, brasileira, solteira, administradora, RG 31.424.277-
7, DETRAN/RJ e CPF 060.607.116-42, residente e domiciliada no RJ/RJ, 
com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1251, Leblon, ao cargo de Diretora 
sem Designação Específica da Cia., cargo este para o qual havia sido eleita 
na AGO realizada em 25/04/18, arquivada na JUCERJA sob o nº 3218090, 
em sessão de 26/06/18. A Cia. e a Sra. Marcela Barros Higino conferem-se 
mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação 
em relação a todos os direitos e obrigações de cada um deles. (ii) Em de-
corrência da deliberação acima, foi aprovada a eleição do Sr. Pedro Sam-
son Cury, brasileiro, solteiro, empresário, RG 35.809.864-SSP/SP e CPF 
377.876.018-17, domiciliado no RJ/RJ, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º 
andar, Leblon, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica.
O Diretor ora eleito terá mandato unificado com os demais Diretores até 
25/04/21, permitida a reeleição, e é investido em seu cargo mediante a assi-
natura do respectivo termo de posse nos termos do art. 149 da Lei das S.A., 
tendo declarado, sob as penas da lei, (a) ter conhecimento das disposições 
do art. 147 da Lei das S.A., (b) preencher os requisitos legais para integrar a 
Diretoria da Cia., e (c) não estar impedido de exercer cargos de administra-
ção por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamen-
te, o acesso a cargos públicos, ou em decorrência do cometimento de crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con-
tra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou 
a propriedade. (iii) Ratificar a composição da Diretoria: Diretor Presidente
- Marcelo Marinho Cecchetto, Diretores sem Designação Específica - Fe-
lipe Franco da Silveira e Pedro Samson Cury. Encerramento e Lavratura 
da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referen-
te a esta AGE, nos termos do art. 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que 
foi aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e pelos membros da mesa.
RJ, 13/12/18. Mesa: Marcelo Marinho Cecchetto - Presidente da Mesa; 
Marcela Barros Higino - Secretária da Mesa. Acionista Presente: K2 Brasil 
Partners I E - Fundo de Investimento em Participações; Multiestratégia 
Investimento no Exterior. Por: BRL Trust Investimentos Ltda. JUCERJA 
em 08/01/19 sob o nº 3475057. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

QUADRAGÉSIMA NONA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA, 
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA ABAIXO:

O MM Juiz de Direito Dr.(a) Rafaella Avila de Souza Tuffy Felippe 
- Juiz em Exercício do Cartório da 49ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, RJ, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presen-
te edital, extraído dos autos de ́  Procedimento Sumário (CADAS-
TRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condomi-
niais / Condomínio em Edifício ´ nº 0238243-70.2013.8.19.0001 
em curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento tiverem e in-
teressar possa, especialmente o executado a seguir relacionado 
AGEM S/A TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS, para ci-
ência da Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu sobre os 
direitos aquisitivos da escritura de promessa de compra e venda 
do imóvel noticiada na certidão do RGI à fl.277/277v. (art.8 35, 
XII do CPC), localizado NA RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 20, 
UMA VAGA DE GARAGEM NÚMERO 528, CENTRO, RIO DE 
JANEIRO/RJ, MAT. 49742 NO 7º RGI, TRANSCRITO NA FICHA 
61907 do referido feito, ficando cientes QUE dispõe do prazo de 
quinze dias para oferecer impugnação e de que não poderá dis-
por do bem sem a prévia autorização deste Juízo, sob as penas 
da Lei. Assim, pelo presente EDITAL intima o executado que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido e para que não possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será publi-
cado e afixado em local de costume, na forma da lei. e de que 
este Juízo funciona na Rua Erasmo Braga, 115 3andar/ corredor 
cCEP: 20091-040 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3953 
e-mail: cap49vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2018. Eu, _ Tassiana Ferreira 
de Sá Barreto e Mou ra - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/32680, digitei. E eu, _ Isabel Cristina P. B. Cabral - Responsá-
vel pelo Expediente - Matr. 01/17460, o subscrevo. 0239

 TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de vinte dias 
A MM.ª Juíza de Direito, Dra. Jane Carneiro S. de Amorim - Ju-
íza Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional de Jacare-
paguá/RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo 
de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona à Rua Professora Fran-
cisca Piragibe, 80 - Fórum - Taquara - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
22.710-195, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimen-
to Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) 
- Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 
0030919-91.2010.8.19.0203, movida por CONDOMINIO DO 
EDIFICIO CHARLIE CHAPLIN em face de JOSE CARLOS BE-
RING e MARIA DE LOURDES BERING, objetivando sejam os 
réus condenados a pagar as cotas condominiais vencidas, bem 
como as que vencerem no curso da aç& atilde;o. Assim, pelo pre-
sente edital, INTIMA os réus JOSE CARLOS BERING e MARIA 
DE LOURDES BERING, que se encontram em lugar incerto e 
desconhecido, para, no prazo de quinze dias, pagarem o débito 
(R$ 282.077,44), sob pena de acréscimo de multa e honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total devido. Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro,aos vinte e três de julho 
de dois mil e dezoito. Eu, _Priscila Fresteiro da Silva - Técnico de 
Atividade Judiciária - Matr. 01/29264, digitei. E eu, _Claudia Re-
gina Mendes dos Santos - Responsável pelo Expediente - Matr. 
01/28241, o subscrevo. 0236

NUVA - PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ 14.093.388/0001-27

Exclusão de Sócio Ficam os sócios convocados para Reunião de sócios, 
as 13 hs do dia 29/01/2019 e última convocação em 08/02/2019,Cuja or-
dem do dia : a) Exclusão do sócio Pablo da Cunha Augusto Pinto b) Apre-
sentação de defesa pelo sócio a ser excluído c) Destinação das quotas do 
sócio excluído RJ, 24/01/2019 

Luan Muniz Teixeira (Sócio Administrador)

ACCIOLY FITNESS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.535.521/0001-92 - NIRE 33.3.0028308-1

CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam os Se-
nhores Acionistas convocados para a AGE da Companhia a ser realizada no 
dia 06/02/19, às 14 horas, na sede social localizada na Rua Lauro Muller, nº 
116, salão 1803, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Orienta-
ção de voto para a Reunião do Conselho de Administração da A!BODYTECH 
PARTICIPAÇÕES S.A. (“BODYTECH”), que será realizada no dia 07/02/19, 
às 09 horas, e que deliberará sobre as seguintes matérias: (i) examinar, dis-
cutir e votar o orçamento para 2019; (ii) examinar, discutir e votar nova política 
comercial; (iii) examinar, discutir e votar nova linha de crédito; (iv) ratificar a 
renovação do Contrato de Patrocínio celebrado com Parte Relacionada; e (v) 
examinar, discutir e votar outros assuntos de interesse da BODYTECH. Os 
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE encontram-
-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 28/01/19. Luiz Carlos Costeira Urquiza - Presidente do
Conselho de Administração



GRI Koleta – Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.
CNPJ Nº 04.517.241/0001-63 -  NIRE 33.3.0031291-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 02.01.2019
Data, hora, local: 02.01.2019, 10hs, na sede social, Av. Pastor Martin Lu-
ther King Jr., 8.745, Rio de Janeiro/RJ. Presenças: Totalidade do capital so-
cial. Mesa: Presidente: José Francivito Diniz, Secretário: Valter Daniel Alva-
res. Deliberação aprovada: 1. Fazer constar o recebimento da renúncia 
formulada pelo Diretor, Wilson Roberto de Oliveira, brasileiro, viúvo, admi-
nistrador, RG 14.515.116-5-SSP/SP, CPF 035.603.708-84, com endereço 
comercial Rio de Janeiro/RJ, ao cargo de Diretor, eleito através da AGE da-
tada de 18.05.2018, documento devidamente arquivado perante a JUCER-
JA 00003220998 em 03/07/2018, renúncia ora consignada e efetiva a partir 
de 02/01/2019. 2. Em função da renúncia mencionada, os acionistas deci-
dem eleger Kaito Pablo Bueno, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental e 
de Segurança do Trabalho, RG 6621696-9-SSP/SP, CPF/MF 48.863.159-
92, com endereço comercial Rio de Janeiro/RJ, como Diretor, fi cando a ad-
ministração da Sociedade, com mandato unifi cado até 18.05.2020, assim 
composta: (I) Valter Daniel Alvares, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
14.256.060 SSP/SP, CPF/MF 023.190.348-03, com endereço comercial, 
São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; e (II) Kaito Pablo Bueno, acima 
qualifi cado. 3. O Diretor ora eleito, declara que não está impedido de exer-
cer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Rio de 
Janeiro, 02.01.2018. Acionistas: Solví Participações S.A, por Celso Pedro-
so e José Francivito Diniz e a acionista Essencis Soluções Ambientais S.A. 
por Ciro Cambi Gouveia e Valter Daniel Alvares. JUCERJA nº 00003496695 
em 28/01/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELÃO 
E CORTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINPAPEL

CNPJ 34.021.287/0001-58
EDITAL: O Sindicato da Indústria de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça 
do Estado do Rio de Janeiro vem pela presente convocar as indústrias 
do setor empresarial por ela representado em todo o Estado do Rio de 
Janeiro e todas as empresas integrantes da categoria para a reunião 
da Assembleia Geral Extraordinária no dia 01 de fevereiro de 2019, sexta-
feira às 15:00 em primeira convocação, e se não houver “quorum”, às 
15h30min em segunda convocação, na Rua Santa Luzia, 685 - 8º andar, 
para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Análise da Proposta da CNTI – 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, referente a data-
base de 2019; 2) Estabelecer parâmetros; 3) Autorizar a Diretoria a tomar 
providências pertinentes, tais como designar a Comissão de Negociação, 
celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, se for o caso, e inclusive, se 
necessário instaurar dissídio coletivo; 4) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 
31 de janeiro de 2019. Angela Maria Machado da Costa - Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andre 
Pinto - Juiz em Exercício do Cartório da 27ª Vara Cível da Co-
marca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com 
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e in-
teressar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo 
Braga, 115 D 339, 341 e 343 CEP: 20210-030 - Centro - Rio de Ja-
neiro - RJ Tel.: 3133-2238 e-mail: cap27vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação 
Compulsória / Propriedade, de nº 0243650-52.2016.8.19.0001, 
movida por MARIA LÚCIA MARTI DA SILVA SIMÕES; RENATO 
LUIZ DA SILVA SIMÕES em face de RAPHAEL ELIE MIZRAHY; 
JAMILE MIZRAHY, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente 
edital CITA o réu RAPHAEL ELIE MIZRAHY; JAMILE MIZRAHY, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, 
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados (Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, 
e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janei-
ro, No vigésimo quarto dia do mês de Setembro. Eu, __ Mariana 
Chaves Moreira da Rocha - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/30036, digitei. E eu, __ Mariana Cavalcanti de Souza - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/30215, o subscrevo.

DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Silvia Regina 
Portes Criscuolo - Juiz em Exercício do Cartório da 15ª Vara Cível 
da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo 
Braga, 115 2º Pav. 233C-235-237 CEP: 20210-030 - Castelo - Rio 
de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, trami-
tam os autos da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento 
Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - Inadimplemento, 
de nº 0094727-31.2009.8.19.0001 (2009.001.095000-6), movida 
por MARTHA MARIA HUE RIBEIRO LESSA em face de JOSÉ 
GERALDO LEMOS, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente 
edital CITA o réu JOSÉ GERALDO LEMOS, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para responder a mencionada ação 
ou emendar a mora, fazendo-lhe, outrossim, a advertência de que 
não sendo contestada, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, 
os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Intimação para, 
em querendo, pagar o débito atualizado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da citação, mediante depósito judicial, tudo em con-
formidade com o artigo 62, I da Lei 8245/91. Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, quatro de dezembro de dois mil e dezoi-
to. Eu, __Gisele de Mello Chervet - Técnico de Atividade Judiciária 
- Matr. 01/22870, digitei. E eu, __Tarcisio de Albuquerque Rocha - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23620, o subscrevo. 0243

DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

com prazo de vinte dias , A MM. Dra. Renata Gomes Casanova 
de Oliveira e Castro , Juíza em Exercício do Cartório da 19ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de 20( vinte) dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa que por este Juízo, que funciona à Av. 
Erasmo Braga n. 115, L I 2º - 209, 211, 213 C CEP 20.210-30 
-Centro-Rio de Janeiro -RJ -tel. 3133-2273, e-mail cap19vciv@tjrj.
jus.br tramita os autos da Classe/assunto -Procedimento Sumário- 
Despesas Condominiais/Condomínio em Edifício, processo de n. 
0203366-70.2014.8.19.0001- movida por CONDOMÍNIO DO EDI-
FÍCIO SAGRES , inscrito no CNPJ n. 00.056.165.0001-85, em face 
de MANFRED BECKMANN, inscrito no CPF n. 406.022.497.91. 
Objetivando proceder a intimação. Assim, pelo presente intima o 
réu MANFRED BECKMANN, que se encontra em lugar incerto e 
desconhecido, para o executado tomar ciência da penhora que re-
caiu sobre o imóvel localizado na Rua Leandro Martins n. 22 apto 
320 Centro-RJ, Ciente ainda do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar impugnação. Dado e passado nesta cidade, Rio de Ja-
neiro aos 13/12/2018, Eu Solange dos Santos Garcia,substituto do 
Escrivão mat. 01/25.156, assino e subscrevo. 0244

SEGUNDA VARA DE ORFÃOS DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Carlos Augusto Borges - Juiz Titular 
do Cartório da 2ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca da Ca-
pital, RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conheci-
mento tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da ação nº 
0218252-69.2017.8.19.0001, foi decretada a Interdição de SARA 
LIBERBAUM VIANNA, brasileira, solteira, aposentada, portadora 
da carteira de identidade nº. 01296198-3 expedida pelo IFP/RJ, ins-
crita no CPF sob o nº. 021.460.887-53, nascida no dia 16.07.1935, 
residente na Avenida Epitácio Pessoa nº 4344 bloco 01 aptº 404 
- Lagoa, RJ, filha de Herszek Liberbaum e Laja Rajzla Liberbaum, 
Certidão de Casamento matrícula n° 0892500155 1979 2 00241 
093 0005230 52, Livro B-241, FLS. 93, TERMO N° 5230, 5° Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais da Capital - RJ, sendo-lhe nomeado 
CURADOR o Sr. GABRIEL LIBERBAUM, brasileiro, solteiro, admi-
nistrador, portador da carteira de identidade n°. 095397402 expedi-
da pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 025.256.507-00, residente 
e domiciliado nesta cidade na Rua Cinco de Julho nº 388 aptº 503 
- Copacabana, RJ. Este edital será publicado por três vezes com 
intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio de Janeiro, 24 de 
abril de 2018. Eu, __Raquel do Amaral Gomes - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/7080, o subscrevo. 0245

Santander lucra R$ 3 bi e cresce 9,8% 
O crescimento da cartei-

ra de crédito e receitas com 
tarifas levaram o Santander 
Brasil a registrar lucro líqui-
do de R$ 3,336 bilhões no 
4º trimestre de 2018, o que 
representa um crescimento 
de 9,8% na comparação com 
o 3º trimestre (R$ 3,039 bi-
lhões). Já o lucro gerencial, 
que exclui fatores extraor-
dinários, alcançou R$ 3,405 
bilhões nos últimos 3 me-
ses do ano passado, segun-
do balanço divulgado nesta 
quarta-feira. O resultado foi 
acima do esperado pelos 
analistas, mas “problemático 
na qualidade”.

O vice-presidente finan-
ceiro do Santander Brasil, 
Angel Santodomingo, afir-
mou não ver deterioração da 
qualidade da carteira de cré-
dito do banco nos próximos 
trimestres. Em conversa com 
jornalistas sobre os resulta-
dos do quarto trimestre, San-
todomingo e o presidente-
executivo do banco, Sergio 
Rial, acrescentaram que o 
aumento das provisões para 
perdas com inadimplência 

foi temporário e que o índi-
ce de inadimplência acima 
de 90 dias da instituição não 
deve superar 3,5% nos pró-
ximos trimestres.

No acumulado em 2018, 
o lucro líquido do Santander 
somou R$ 12,166 bilhões, 
alta de 52% na comparação 
como 2017 (R$ 7,997 bi-
lhões). Já o lucro gerencial 
alcançou R$ 12,398 bilhões.

Carteira de crédito

A carteira de crédito total 
somou R$ 305,2 bilhões ao 
final de dezembro, uma ex-
pansão de 12% na compa-
ração anual, impulsionada 
pelos segmentos de pessoa 
física e financiamento ao 
consumo.

O retorno sobre o patri-
mônio líquido do Santan-
der Brasil, um indicador da 
lucratividade dos bancos, 
atingiu 19,9% em 2018, alta 
de 3 pontos percentuais na 
comparação anual. No tri-
mestre, a rentabilidade atin-
giu 21,1%.

O índice de inadimplên-

cia superior a 90 dias atingiu 
3,1% no final de dezembro, 
ante 2,9% no final de setem-
bro. A margem financeira 
líquida, a diferença entre o 
que o banco paga para obter 
recursos e o que cobra dos 
clientes em empréstimos, 
caiu 3,1% no trimestre, para 
R$ 7,761 bilhões, por cau-
sa do aumento da provisão 
para inadimplência, destaca 
a agência Reuters.

Observamos uma leve de-
teriorização na qualidade e 
recorrência, uma vez que os 

fatores sazonais e a alíquota 
de imposto compensaram 
a expansão das provisões, 
destacou a XP Research em 
relatório.

Em alíquota efetiva, o 
banco pagou imposto de 
renda de 22,7% no trimes-
tre – o comum, apresentado 
no mesmo período de 2017, 
é o pagamento de 36,4%. 
Essa diferença teria ajuda-
do o lucro líquido avançar e 
totalizar R$ 3,4 bilhões, ou 
seja, acima da expectativa 
do mercado.

Boeing projeta resultado melhor e ações disparam
Com o setor de viagens 

e a linha de produção do 
modelo 737 aquecidos, a 
Boeing elevou nesta quar-
ta-feira as projeções de lu-
cro e fluxo de caixa para 
2019, provocando elevação 
das ações da empresa em 
mais de 6%.

Segundo a Reuters, a 
Boeing elevou sua pre-
visão anual de lucro por 
ação para 19,90 a 20,10 
dólares, ante faixa ante-
rior de 14,90 a 15,10 dó-
lares. A expectativa para 
a receita subiu para US$ 
109,5 bilhões a US$ 111,5 
bilhões, ante estimativa 
anterior de US$ 98 bi-
lhões a US$ 100 bilhões.

A companhia previu flu-
xo de caixa operacional de 

US$ 17bilhões a US$ 17,5 
bilhões em 2019 ante US$ 
15,32 bilhões em 2018. 
Analistas em média espe-
ravam US$ 16,73 bilhões, 
segundo a IBES Refinitiv.

No quarto trimestre, o 
lucro principal da Boeing 
subiu para 5,48 dólares por 
ação ante 5,07 dólares um 
ano antes. Analistas, em 
média, esperavam resultado 
positivo de 4,57 dólares por 
ação.

A receita trimestral subiu 
14,4%, a US$ 28,34 bilhões, 
acima da expectativa de ana-
listas de US$ 26,87 bilhões. 
O faturamento da Boeing 
em 2019 ultrapassou os US$ 
100 bilhões s pela primeira 
vez nos 102 anos de história 
da empresa.

Entregas

A companhia norte-ame-
ricana, que está comprando 
o controle da divisão de jatos 
comerciais da Embraer, afir-
mou que espera entregar en-
tre 895 e 905 aeronaves em 
2019, ante 806 despachadas 
no ano passado.

Os investidores acompa-
nham de perto o número de 
aviões entregues para terem 
indicações sobre fluxo de cai-
xa e receita da companhia.

Apesar da perspectiva po-
sitiva, a maior exportadora 
dos EUA enfrenta várias tur-
bulências em 2019, incluin-
do o estresse de alguns de 
seus clientes, sinais de desa-
celeração econômica global 
e tensões comerciais de seu 

país sede com a China, onde 
a Boeing entrega cerca de 
1 em cada 4 aeronaves que 
produz.

O presidente-executivo 
da Boeing, Dennis Muilen-
burg, afirmou que a compa-
nhia ainda não chegou a um 
“ponto decisivo” sobre se 
vai prosseguir com os pla-
nos de lançar uma aeronave 
de médio porte, conhecida 
como NMA e direcionada a 
um mercado de nicho entre 
aviões de corredor único e 
jatos de corredor duplo.

A decisão sobre o lança-
mento do novo jato, que a 
Boeing tem afirmado que to-
maria em 2019, deve refor-
matar a competição com a 
Airbus, que domina a ponta 
mais alta do segmento.

Banco Mundial exclui 
Odebrecht da lista de 
projetos financiados 

A Construtora brasileira 
Odebrecht, envolvida no 
escândalo da Lava Jato, 
passou a ser “inelegível 
para participar em proje-
tos financiados pelo Ban-
co Mundial” em consequ-
ência “da prática de fraude 
e conluio” num projeto fi-
nanciado pela instituição, 
na Colômbia.

O Banco Mundial anun-
ciou nesta quarta-feira que 
excluiu por três anos a cons-
trutora Odebrecht de partici-
par de projetos financiados 
pela instituição financeira, 
devido a descoberta de prá-
ticas fraudulentas pela cons-
trutora num projeto na Co-
lômbia.

Enquanto isso no Brasil, 
uma matéria publicada na 
Folha de São Paulo nesta 
quarta-feira lembrava que 
exatamente há dois anos 
houve a divulgação das dela-
ções da Odebrecht, homolo-
gadas pela ministra Carmen 
Lúcia, então presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

A chamada “delação do 
fim do mundo” anunciada na 
gestão do procurador-geral 
Rodrigo Janot foi alvo de 
alerta do procurador da Re-
pública Celso Antônio Três, 
que atuou nas investigações 
do caso Banestado, a mega-
lavagem de dinheiro no Pa-
raná.

“Foi uma bomba que 
transtornou o país. Tivemos 
415 autoridades delatadas, 
fora agentes privados, em-

presários, doleiros, laranjas 
e carregadores de mala. À 
época, previ que a estrondo-
sa divulgação resultaria em 
poucas ações penais”, diz o 
procurador.

Uma reportagem dos jor-
nalistas Reynaldo Turollo Jr. 
e Camila Mattoso, da Folha,
revelou que o STF já arqui-
vou ou baixou para a primei-
ra instância mais da metade 
dos inquéritos abertos com 
base na delação da Odebre-
cht.

Segundo a reportagem, 
de 83 inquéritos analisa-
dos pela Folha decorren-
tes da delação da emprei-
teira, 49 (ou 59% do total) 
não estão mais no Supre-
mo: 22 foram arquivados, 
a maioria por falta de pro-
vas, e 27 desceram para 
o primeiro grau, a maior 
parte para a Justiça Elei-
toral, e não criminal.

Das 22 investigações da 
Odebrecht que o Supremo 
arquivou, ao menos 13 não 
encontraram provas que cor-
roborassem os relatos dos 
delatores, segundo o enten-
dimento dos ministros.

Os dois repórteres revela-
ram que “a Polícia Federal 
já antevia que parte da de-
lação da Odebrecht naufra-
garia”. “Investigadores que
cuidavam do caso no início 
consideravam que os pri-
meiros depoimentos traziam 
mudanças de versões, o que 
mostrava, segundo eles, fra-
gilidade no processo de cola-
boração premiada”.

Site falso simula leilão de 
produtos da Receita Federal

Uma nova modalidade 
de golpe está sendo pratica-
da virtualmente. A Receita 
Federal fez um comunicado 
nesta quarta-feira alertan-
do para a existência de uma 
página na internet que diz 
leiloar mercadorias apre-
endidas pelo órgão. O fal-
so endereço usa inclusive o 
logotipo da Receita Federal 
indevidamente, para dar cre-
dibilidade ao serviço. Para 
se cadastrar no site falso, os
usuários precisam apresentar 
documentos como cópia do 
RG e do CPF, além de com-
provante de endereço. Após 
arrematar a suposta merca-
doria, a vítima paga um bo-
leto por e-mail e é orientada 
a retirar o produto em uma 
unidade da Receita.

De acordo com a Receita, 
um caso já foi identificado 
pela Delegacia da Receita 
Federal em Jundiaí (SP), que 
enviou ofício à Polícia Fede-
ral sobre o assunto.

A Receita esclarece que 
os leilões de mercadorias 
apreendidas pela instituição 
não são realizados em si-
tes privados. O único canal 
disponível é o Sistema de 

Leilões Eletrônicos, acessa-
do por meio do site da Re-
ceita Federal. O sistema está 
disponível no Centro Virtual 
de Atendimento ao Contri-
buinte (e-CAC). Para parti-
cipar de leilões eletrônicos 
da instituição, é necessário 
ter certificado digital.

Atuação da Receita

Em seu site, a Secretaria 
da Receita Federal esclare-
ce suas competências e de 
que forma atua. O órgão 
é responsável pela admi-
nistração dos tributos de 
competência da União, in-
clusive incidentes sobre o 
comércio exterior, abran-
gendo parte significativa 
das contribuições sociais 
do país.  Auxilia, também, 
o Poder Executivo federal 
na formulação da política 
tributária brasileira, além 
de trabalhar para prevenir 
e combater a sonegação fis-
cal, o contrabando, a pira-
taria, a fraude comercial, o 
tráfico de drogas e de ani-
mais em extinção e outros 
atos ilícitos relacionados 
ao comércio internacional. 

Lucro da chinesa SAIC 
desacelerou em 2018

A SAIC Motor, uma 
das maiores montadoras 
da China, teve um cresci-
mento menor do lucro em 
2018 por causa da queda 
das vendas gerais do mer-
cado automotivo chinês, 
informou a empresa nesta 
quarta-feira. O lucro líqui-
do atribuível aos acionistas 
somou 36 bilhões de yuans 
(US$ 5,4 bilhões) no ano 
passado, 4,6% a mais em 
relação a 2017, segundo 
as estimativas entregues à 
Bolsa de Shanghai. 

O crescimento foi menor 
que o de 7,5% registrado em 
2017.As ações da montadora 
em Shanghai caíram 0,65% 
na quarta-feira.

Deduzidos os ganhos e 
perdas não recorrentes, o lu-
cro líquido ficaria em 32,4 

bilhões de yuans, uma queda 
anual de 1,5%.

O mercado automotivo 
chinês teve uma queda de 
2,76% nas vendas no ano 
passado, segundo a Associa-
ção de Fabricantes de Auto-
móveis da China.

A SAIC vendeu 7,05 mi-
lhões de veículos em 2018, 
subindo 1,75% ante 2017.

Para apoiar o consumo de 
veículos, a China promoverá 
a substituição de automó-
veis, especialmente nas áre-
as rurais, acelerará o desen-
volvimento de mercado de 
automóveis usados e ajusta-
rá os subsídios para estimu-
lar as vendas de veículos de 
nova energia, segundo um 
plano de política publicado 
na terça-feira por dez auto-
ridades de nível ministerial.
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