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DECISÕES ECONÔMICAS

Vale promete não 
esperar decisões 
da Justiça para 
indenizar vítimas

Em reunião com a procuradora-
geral da República, Raquel Dodge, 
e autoridades do Ministério Público 
Federal, o presidente da empresa 
Vale, Fábio Schvartsman, compro-
meteu-se nesta quinta-feira a acele-
rar os acordos extrajudiciais para as 
famílias de mortos e desaparecidos 
em Brumadinho, nos arredores de 
Belo Horizonte. A iniciativa ocorre 
seis dias depois do rompimento da 
barragem Mina Córrego do Feijão.

“Nossa intenção foi revelar o 
propósito de acelerar ao máximo o 
processo de indenização e atendi-
mento às consequências do desas-
tre. Para tanto, estamos preparados 
para abdicar de ações judiciais, e 
estamos preparados porque quere-
mos fazer acordos extrajudiciais”, 
afirmou Fábio Schvartsman, acres-
centando que pretende iniciar os 
pagamentos.

Segundo o executivo, as ne-
gociações são conduzidas pelas 
autoridades de Minas Gerais para 
que a Vale “comece imediatamen-
te a fazer frente a esses processos 
indenizatórios”. De acordo com 
Schvartsman, não há valores de-
finidos nem prazos estabelecidos. 
Ele informou que, tão logo sejam 
assinados os acordos, serão feitos 
os repasses.

Desemprego não dá trégua
Desocupação fica 
estável em 2018  
e subutilização  
bate recorde

A promessa era de dois anos de sa-
crifício para recuperar a economia do 
Brasil. A realidade é que 2018 fechou 
com taxa de desocupados estável em 
relação ao final de 2017. No último 
trimestre de 2018, a taxa ficou em 
11,6%, apenas 0,2 ponto percentual 
menor que no mesmo período do ano 
anterior. A taxa média anual recuou 
0,4 ponto, para 12,3%.

De 2014 a 2018, a população 
desocupada passou de 6,7 milhões 
para 12,8 milhões, ou seja, quase 
dobrou (alta de 90,3%). Na compa-
ração de 2018 com 2017, verificou-
se redução de 398 mil pessoas de-
socupadas. A redução interrompeu 
a trajetória de crescimento anual 
que ocorria na população desocu-
pada desde 2015.

Apesar da queda na população 
desocupada, o contingente de pes-
soas subutilizadas na força de tra-
balho no Brasil aumentou 3,4% em 
relação a 2017, com 27,4 milhões 
de pessoas em 2018, a maior taxa 

de subutilização (24,4%) da série 
calculada pelo IBGE. A menor taxa 
da série ocorreu 2014 (15,1%). A 
taxa de subutilização reúne o per-
centual de pessoas desocupadas, 
subocupadas por insuficiência de 
horas trabalhadas e força de traba-
lho potencial.

O contingente de pessoas desa-
lentadas – que desistiram de pro-

curar emprego – foi estimado em 
aproximadamente 4,7 milhões em 
2018, também maior valor da série. 
Em relação a 2017, o crescimento 
foi de 13,4%. A menor estimativa 
para essa população ocorreu em 
2014 (1,5 milhão de pessoas). Des-
sa forma, em quatro anos, o contin-
gente de desalentados no Brasil au-
mentou em 3,2 milhões de pessoas.

O rendimento médio real dos 
trabalhadores foi estimado pelo 
IBGE em R$ 2.243, apresentando 
estabilidade em relação a estimati-
va de 2017 (R$ 2.230). A massa de 
rendimento médio real de todos os 
trabalhos habitualmente foi estima-
da em R$ 200.954 bilhões, estável 
em relação a 2017. O número se 
mantém neste patamar desde 2014.

Queda nos juros não impede 
gasto de R$ 380 bilhões

Apesar da queda da taxa básica 
Selic, o Brasil gastou R$ 379,184 
bilhões com juros no ano passado, 
apenas R$ 21,6 bilhões menos que 
em 2017. O resultado correspondeu 
a 5,52% do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país.

O gasto é quase R$ 100 bilhões 
maior que o alegado déficit da Pre-
vidência. A perda no sistema pre-
videnciário já foi desmentida por 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Congresso.

O déficit nominal, formado pelo 
resultado primário e os gastos com 
juros, atingiu R$ 487,442 bilhões, 
o que corresponde a 7,09% do PIB.

A dívida líquida do setor pú-
blico (saldo de créditos e débitos 
dos governos federal, estaduais e 
municipais) chegou a R$ 3,695 tri-
lhões em dezembro de 2018, o que 
correspondeu a 53,8% do PIB, ex-
pansão de 0,4 ponto percentual em 
relação a novembro.

Em dezembro, a dívida bruta – 
que contabiliza apenas os passivos 
– chegou a R$ 5,272 trilhões, ou 
76,7% do PIB, com redução de 0,6 
ponto percentual na comparação 
com novembro.

O déficit primário – saldo entre 
receitas e despesas, excluindo juros 
– da União, estados e municípios 
encerrou 2018 em R$ 108,258 bi-
lhões, o que corresponde a 1,57% 
do PIB. O resultado de 2018 ficou 
abaixo da meta, que era de um défi-
cit de R$ 161,3 bilhões.

O Governo Central (Previdência, 
Banco Central e Tesouro Nacional) 
registrou déficit de R$ 116,167 bi-
lhões. Os governos estaduais apre-
sentaram superávit de R$ 4,734 
bilhões, e os municipais, saldo 
negativo de R$ 1,242 bilhão. As 
empresas estatais federais, estadu-
ais e municipais, excluídas as dos 
grupos Petrobras e Eletrobras, re-
gistraram superávit primário de R$ 
4,417 bilhões.

Inadimplência  
de empresas  
fecha ano com  
alta de 7,44%

O número de empresas com contas 
em atraso e registradas no cadastro de 
inadimplentes apresentou crescimen-
to de 7,44% no fechamento de 2018 
na comparação com 2017, mas o rit-
mo de alta perdeu força em quatro das 
cinco regiões analisadas. Já o núme-
ro de dívidas contraídas em nome de 
pessoas jurídicas avançou 4,89% em 
dezembro na comparação anual. Os 
dados são da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil).

De acordo com o indicador, na 
região Norte, o crescimento do nú-
mero de empresas com contas sem 
pagar foi apenas 0,78%, a menor 
entre todas as regiões brasileiras. 
No Centro-Oeste, foi de 2,10%, 
enquanto no Nordeste, a alta foi de 
2,35% e no Sul, de 3,71% – todas 
abaixo da média nacional e meno-
res do que o percentual observado 
no auge da crise econômica, quan-
do girava em torno de 10%. No ano 
passado, a única região a destoar foi 
o Sudeste, que encerrou o ano de 
2018 com alta de 13,03% na quan-
tidade de empresas inadimplentes.

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, o cená-
rio da inadimplência mais bem com-
portada entre as empresas é um sinal 
de que a recuperação econômica já 
refletiu, em alguma medida, melhora 
no faturamento das empresas. 

Dados abertos por setor da eco-
nomia revelam que o aumento da 
inadimplência foi maior entre as em-
presas que atuam no ramo de servi-
ços, cuja alta foi de 10,87% em de-
zembro de 2018 na comparação com 
o mesmo período do ano anterior. Os 
atrasos entre empresas do comércio 
cresceram 5,13%, ao passo que na in-
dústria, a alta foi de 4,12%. No total, 
quase 46% de todas as empresas que 
estão negativadas pertencem ao setor 
do comércio.

Vale a pena acabar com cerca 
de 30% de lucratividade?

A intenção do Governo Fe-
deral de acabar com a BNDES-
Par, unidade de participações 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), não está sendo bem 
digerida pela associação dos em-
pregados do banco (AFBNDES). 
Segundo a associação, esta ação 
vai na contramão das práticas de 
instituições de desenvolvimento 
multilaterais no mundo e ameaça 
o fomento ao mercado de renda 
variável no país.

A BNDESPar é a maior investi-
dora nacional em fundos de capital 
semente e ventures capital, disse a 
associação, alegando que isso con-
tribui para que as empresas preci-
sem, no futuro, menos do banco 
nas captações de longo prazo.

A associação afirmou, ain-
da, que de 2001 a 2016 a BN-
DESPar respondeu por cerca de 
30% da lucratividade do sistema 
BNDES, e teve valorização de 
413%. Já o Ibovespa, principal 
índice de ações do país, subiu 
294,7 % no período. O CDI, refe-
rência da rentabilidade da renda 
fixa, saltou 675,8%.

A reação da AFBNDES acon-
tece após o secretário de Deses-
tatização e Desinvestimento do 

Ministério da Economia, Salim 
Mattar, ter dito no começo da 
semana que o Governo Jair Bol-
sonaro quer fechar a BNDESPar 
após vender todas as fatias que 
detém em companhias. Mattar 
afirmou que tais participações 
valem R$ 110 bilhões.

“Quando declara que não há 
razão para o governo ter carteira 
de ações de empresas, o secretá-
rio não polemiza apenas com 40 
anos de atuação da BNDESPar, 
também confronta a estratégia 
das principais instituições de 
desenvolvimento multilaterais, 
como o Banco de Desenvolvi-
mento da Ásia, o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento, o 
Banco Mundial (...)”, afirmou a 
AFBNDES em nota à Reuters.

A associação também argu-
mentou que o plano ameaça o 
fomento ao mercado de renda va-
riável, que, na visão da entidade, 
enfrenta a rentabilidade superior 
dos títulos de renda fixa, “ano-
malia causada por décadas de ta-
xas de juros altíssimas”.

Dentre as empresas nas quais a 
BNDESPar tem grandes investi-
mentos estão Petrobras, Vale, Su-
zano, Eletrobras, AES Tietê, Kla-
bin, Embraer, JBS, Copel e Fibria.
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O Candomblé é uma reli-
gião monoteísta que acredita 
na existência da alma e na 
vida após a morte. Candom-
blé significa dança ou dan-
ça com atabaques e é uma 
das religiões africanas mais 
praticadas no mundo. Essa 
religião cultua os orixás, nor-
malmente reverenciados por 
meio de danças, cantos e ofe-
rendas.

E foi justamente para co-
memorar os 40 anos de feitu-
ra do Babalorixá Raimundo 
Ribeiro dos Santos, carinho-
samente chamado de Pai Rai-
mundo de Oxum, que a Cida-
de de Valparaíso de Goiás, no 
entorno de Brasília, foi muito 
visitada no último sábado. 
O festejo começou por volta 
das 19h, mas o seu encerra-
mento só acabaria cinco ho-
ras depois.

Mais de 600 pessoas fo-
ram até ao Ilê Oxum Axé 
Opó Afonjá Oni Xangô para 
prestigiar o homenageado da 
festa, que recebia gente do 
Brasil e do exterior, tamanha 
é a sua influência espiritual. 
Gente do povo, artistas, mú-
sicos, cantores, militares e 
intelectuais podiam ser vistos 
naquela comemoração, sob a 
proteção dos Orixás.

Pai Raimundo, com sua 
simplicidade, alegria, gene-
rosidade e fé nos Orixás, cati-
va a todos aqueles que têm o 
raro privilégio de frequentar 
sua casa, sentar-se à sua mesa 
e conhecer um pouco desse 
soteropolitano alegre, con-
tador de histórias, prestativo 
e propagador da fé de Nagô. 
Na realidade, Pai Raimundo 
consegue, por meio de suas 
ações, perpetuar e fortalecer 
nossa ancestralidade.

E coube a mim, honrado, fa-
zer a saudação a Pai Raimundo, 
diante de tantos Babalorixás e 
Ialorixás, pais e mães de san-
tos, respectivamente, e de tão 
ilustres convidados. E como 
reza a tradição, foram enalte-
cidos os antigos sacerdotes do 
Candomblé, como Mãe Stella 
de Oxóssi, falecida em dezem-
bro do ano passado; Mãe Rail-
da, que, nos idos dos anos 70, 
iniciou Pai Raimundo nos ritos 
Nagôs; Mãe Agripina, que, em 
sua sabedoria, certa vez, confi-
denciou a Pai Raimundo que 
“o orixá come tudo, desde que 
dado com amor”; e Pai Agenor 
Miranda Rocha, responsável 
por terminar as obrigações de 
Pai Raimundo. 

Depois da saudação, os 
filhos do Axé começaram o 
ritual das danças, e alguns 
incorporam os seus Orixás e 
dançaram, sob a admiração 
dos presentes que, contritos, 
pediam paz, saúde, abertura 
de caminhos, sorte e felicida-
de. Novos rumos para o Bra-
sil também foram suplicados. 
As danças de Oxalá, Ogum, 
Oxóssi, Xangô, Iemanjá, 
Oxum, Iansã e Ogum Bedé 
encantaram. Todos vestidos 
em trajes de gala, com suas 
cores e ferramentas.

No Brasil, a história do 
Candomblé se mistura com a 

do Catolicismo. Proibidos de 
continuar com sua religião, 
os escravos usavam as ima-
gens dos santos para escapar 
da censura imposta pela Igre-
ja. E isso explica o sincretis-
mo encontrado no Candom-
blé no Brasil, algo que não se 
verifica na África.

Cada Orixá representa 
uma força ou personificação 
da natureza e também re-
presentava um povo ou uma 
nação. Possuem personalida-
des, habilidades, preferências 
rituais e fenômenos naturais 
específicos, o que lhes con-
ferem qualidades e forças 
distintas. Os Orixás desem-
penham um papel fundamen-
tal no culto quando são in-
corporados pelos praticantes 
mais experientes. Cada Orixá 
possui o seu dia, cor, objetos 
e alimentos específicos, ade-
quados ao seu ritual.

O Deus único do Candom-
blé pode variar de acordo 
com a região africana de ori-
gem. Para os Ketu é Olorum; 
entre os Bantus é Nzambi; e 
para os Jeje é Mawu.

O Candomblé, como prá-
tica religiosa, ganhou con-
tornos nítidos na Bahia em 
meados do século XVIII e 
definiu-se durante o século 
XX. Atualmente, existem mi-
lhões de praticantes em todo 
Brasil, podendo chegar aos 
2% da população nacional.

A fim de preservar essa 
herança da cultura africa-
na, a Lei Federal 6.292, de 
1975, tornou certos terreiros 
de Candomblé patrimônio 
material ou imaterial passível 
de tombamento. Os rituais de 
Candomblé são, via de regra, 
realizados por meio de cânti-
cos, danças, batidas de tam-
bores, oferendas de vegetais, 
minerais, objetos e, às vezes, 
sacrifício de alguns animais.

Representante direto do 
Axé Opó Afonjá no Centro-
Oeste, Pai Raimundo sabe 
que sua força e sua atuação 
extrapolam os limites do ter-
reiro que construiu, impul-
sionando e alavancando a re-
ligiosidade Nagô no Planalto 
Central. As comemorações 
dos 40 anos de feitura de san-
to de Pai Raimundo ficarão 
registradas na memória e nos 
corações de todos os que ti-
veram o raro privilégio de lá 
estar e serem saudados por 
tantas forças divinas e verda-
deiramente encantadoras.

Axé.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário.

Operação realizada pela 
Polícia Federal e o Ministé-
rio Público de Minas Gerais 
para apurar as responsabili-
dades pelo desastre do rom-
pimento da barragem da re-
gião de Brumadinho resultou 
na prisão temporária de dois 
engenheiros que atestaram 
a estabilidade da barragem 
e três funcionários da Vale, 
responsáveis pelo local e seu 
licenciamento. São eles efe-
tivamente responsáveis pela 
tragédia? Suas prisões ajuda-
rão na elucidação dos fatos?

Parece que, neste caso, as 
prisões são mais simbólicas, 
para dar uma resposta para a 
mídia e para o grande públi-
co, do que realmente efetivas. 
Pois bem, em que favoreceria 
às investigações a prisão de 
engenheiros que atestaram 
a estabilidade da barragem 
e dos funcionários da Vale 
responsáveis pelo local e seu 
licenciamento? São pessoas 
que poderiam destruir provas 
que levariam as suas respon-
sabilidades criminais pela 
ocorrência da tragédia?

Não soa razoável entender 
que os mencionados funcio-
nários das empresas tives-
sem acesso a documentação 
diversa da já fornecida para 
as autoridades públicas e ob-
tidas na busca e apreensão 

deflagrada pelo Ministério 
Público e pela Polícia Fede-
ral nesta última terça (29), 
que ilidiria a suas responsa-
bilidades civis e criminais e 
consubstanciaria a segrega-
ção cautelar.

A prisão temporária, ins-
tituída pela Lei 7.960/89, é 
uma espécie de prisão caute-
lar, de prazo determinado, a 
ser utilizada, exclusivamen-
te, na fase investigatória, 
destinada a evitar que em li-
berdade o investigado possa 
dificultar a colheita de ele-
mentos informativos sobre 
os fatos descritos como cri-
mes graves na citada norma.

As prisões foram decre-
tadas por 30 dias, com base 
na lei que trata de crimes he-
diondos. O Ministério Públi-
co suspeita que eles come-
teram falsidade ideológica, 
crime ambiental e homicí-
dio. Além de mensagens de 
texto, serão acessados fotos 
e vídeos que possam servir 
de provas em um eventual 
processo criminal contra os 
detidos e a empresa.

Em verdade, a decisão 
da magistrada Perla Saliba 
Brito, afigura-se, por certo, 
mais uma resposta ao clamor 
popular do que uma medida 
apta e indispensável à apura-
ção dos fatos. Ademais, não 

há nenhum indicativo de que 
os presos tenham cometido 
crime de homicídio doloso, 
que permitiria a prisão tem-
porária. Não há também, 
nesta prematura investiga-
ção, nenhuma indicação de 
que os detidos tenham co-
metido o crime de homicídio 
doloso qualificado.

Não se pode perder de 
vista, em que pese a grande e 
irreparável tragédia ocorrida 
com o rompimento da bar-
ragem de Brumadinho, que 
os dirigentes da Vale S/A, 
desde a ocorrência dos fatos, 
colocaram-se integralmente 
a disposição das autoridades 
públicas, não se furtando a 
prestar esclarecimentos, bem 
como a fornecer documentos 
requisitados, o que torna ab-
solutamente desproporcio-
nal, açodada, midiática e ile-
gal a prisão decretada.

Logicamente, também 
não podemos pensar em 
mais um capítulo da impu-

nidade no país. Portanto, é 
importante avaliar atos do 
poder público que poderiam 
ter evitado a tragédia e não 
foram concretizados. A bar-
ragem foi feita de uma forma 
que elevou o risco de rompi-
mento.

A Administração Pública 
deveria ter proibido e deter-
minado a desativação desse 
tipo de projeto desde que 
ocorreu a tragédia em Maria-
na. Não é culpa exclusiva da 
Vale. O Governo de Minas 
Gerais e o Governo Federal, 
que não atuaram por meio 
dos órgãos fiscalizadores, 
têm parte nisso. E também 
precisam ser investigados.

Por fim, não se pode ol-
vidar que toda a estrutura 
administrativa da Vale em 
Brumadinho estava localiza-
da na base da barragem, por 
óbvio, é inimaginável que os 
engenheiros que atestaram a 
regularidade tivessem ciên-
cia dos riscos de rompimen-
to ou pudessem falsificar 
documentos para a obtenção 
de licença de operação. Des-
tarte, a revogação da prisão 
temporária é medida que se 
impõe na espécie.

q  Marcelo Aith
Especialista em Direito 

Criminal e Direito Público.

O Candomblé 
ganhou 
contornos nítidos 
na Bahia em 
meados do 
século XVIII

A decisão afigura-
se, por certo, mais 
uma resposta ao 
clamor popular

Brumadinho: bodes expiatórios 
ou culpados por antecipação?

Os 40 anos de Pai 
Raimundo de Oxum

A responsabilidade das empresas 
em catástrofes e crimes ambientais

A quebra da barragem na 
cidade de Brumadinho, no 
Estado de Minas Gerais fez 
centenas de vítimas fatais, 
muitas delas trabalhadores 
da empresa Vale, respon-
sável pelo ocorrido. Uma 
questão levantada é sobre a 
responsabilidade da empre-
sa, principalmente perante 
seus empregados que mor-
reram ou se machucaram no 
episódio ocorrido, haja vista 
que, além de serem as víti-
mas, são as que estavam sob 
cuidado da empresa durante 
a prestação de serviços.

O acidente do trabalho, 
para que seja configurado, 
precisa que haja provas de 
culpa da empresa, relação 
entre o ocorrido e a lesão ou 
morte do empregado e, ainda 
que tenha de fato gerado al-
gum dano. No entanto, todos 
esses requisitos podem ser 
desconsiderados se a ativi-
dade prestada pelo emprega-
do for atividade de risco.

No caso do acidente ocor-
rido em Brumadinho, o risco 
era evidente, não apenas pelo 
fato de ter ocorrido ou não a 
fiscalização e manutenção da 
barragem, mas também pela 
localização em que a em-
presa se encontrava. Alguns 
trabalhadores ficavam muito 
próximos às barragens, out-
ros na parte administrativa, 
e todo o percurso dentro da 
empresa ou mesmo para se 
chegar a ela eram próximos 
à barragem que se rompeu.

O risco era claro, ainda 
mais com o histórico ocor-
rido em Mariana, também no 
Estado de Minas Gerais, em 
que muitas pessoas foram 
vítimas, além dos trabalha-
dores daquela mineradora.

Levando em conta isso, 
não é necessário que se 
mostre culpa da empresa 
para que se enquadre como 
acidente do trabalho, e não 
só por esse motivo, também 
pelo fato de que nossa Con-
stituição prevê que em aci-
dentes relacionados ao meio 
ambiente não é necessário 
que tenha culpa para que 
haja a condenação em in-
denizações.

No caso dos trabalha-
dores, caberá ao Ministé-
rio Público do Trabalho 
ajuizar ação coletiva para 
que a empresa pague pelos 
danos causados, tanto que 
esse órgão já solicitou à 
Justiça o bloqueio de va-
lores para pagamento de 
indenização e salários dos 

empregados envolvidos 
no acidente.

Os trabalhadores que 
forem vítimas da tragédia 
e sobreviverem a ela terão 
direito a indenização por 
danos morais e materiais e 
ainda uma estabilidade no 
emprego de 12 meses conta-
dos do seu retorno ao posto 
de trabalho.

No entanto, os emprega-
dos que forem vítimas fa-
tais desta catástrofe, suas 
famílias deverão receber in-
denização por danos morais 
e materiais, e ainda devem 
receber pensão vitalícia com 
valor que levará em conta a 
duração provável da vida da 
vítima, caso comprovem que 
dependiam economicamente 
do empregado que faleceu. A 
indenização também deverá 
abarcar as despesas com 
eventuais tratamentos, seu 
funeral e o luto familiar.

A empresa Vale, se vendo 
obrigada a ressarcir os dan-
os que causou a seus em-
pregados e demais pessoas, 
se comprometeu a oferecer 
R$ 100 mil a cada família 
atingida pelo acidente, in-
dependentemente de outras 
indenizações que devem 
ser concedidas pela justiça. 
Além disso, a empresa já tem 
mais de R$ 11 bilhões blo-
queados na justiça para que 
sejam pagos todos os danos, 
tanto às pessoas, como a 
reparação do território que 
sofreu com o rompimento 

da barragem. Também será 
liberado aos empregados 
o saque do FGTS, no valor 
de até R$ 6.220,00 para am-
parar os que sofreram com 
esta catástrofe.

Destaca-se, por fim, que 
a reforma trabalhista pode 
afetar drasticamente o caso 
de Brumadinho, isto por que 
passou a prever uma tabela 
de valores para indeniza-
ções, com base no salário 
que o empregado recebe. 
Assim, se um gerente fal-
eceu no acidente, a família 
deste pode vir a receber uma 
indenização muito maior do 
que um funcionário com sa-
lário inferior. A questão da 
validade dessa parte da lei 
está sendo muito discutida 
nos tribunais, mas até que 
se tenha um parecer final, 
pode ocorrer o pagamento 
de forma discriminatória aos 
empregados.

Apesar disso, até o mo-
mento, tanto a empresa 
como o Governo do Estado 
de Minas Gerais têm mostra-
do que estão aptos a indeni-
zar e cuidar de quem sofreu 
com o ocorrido, o que nada 
mais é do que obrigação, já 
que a empresa é responsável 
pelos danos que causa, e o 
Estado, pela fiscalização.

q  Ana Claudia Martins 
Pantaleão

Especialista em relações 
do trabalho do Massicano 

Advogados.

Não é necessário 
que se mostre 
culpa para que 
se enquadre 
como acidente do 
trabalho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°01.2019

OBJETO: Contratação de serviços de instituição financeira para proces-
samento de créditos provenientes da administração direta e indireta con-
forme discriminado no item 6.1.1 do Termo de Referência e Concessão 
de crédito aos servidores ativos e inativos sem regime de exclusividade 
com preferência, realizados pela Prefeitura Municipal de Queimados, 
suas Autarquias e Fundos, pelo período de 60 (sessenta) meses. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO: 7102 / 2017 / 03. RETIRADA DO EDITAL: 
www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, 
das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante a entrega 
de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do CNPJ da Empresa. 
DATA / HORA: 14/02/2019 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que no dia 15 de fevereiro de 2019, às 10h00min, no au-
ditório, situado na Av. Rio Branco, 124, 18° andar - Rio de Ja-
neiro realizará leilão SEOP03-19 na forma presencial e on-line, 
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não 
reclamados por seus proprietários, classificados como conser-
vados, sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, 
conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprie-
tários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE 
CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente ma-
triculado na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser 
consultada através dos sites www.rio.rj.gov.br/ www.brbid.com

Desastre de quatro  
anos de política neoliberal

A colheita das equipes econômicas “ortodoxas”, que 
implantaram “políticas de austeridade” de 2015 a 2018 
(incluído no período o primeiro ano do Governo Dilma, 
quando ocorreu o estelionato eleitoral que minou a presi-
dente) não aparece apenas na estagnação do PIB. Em-
prego, educação e até o déficit primário – sagrado para os 
neoliberais – mostram o trágico fracasso.

De 2014 a 2018, a população desocupada passou de 6,7 
para 12,8 milhões (aumentou em 6,1 milhões), ou seja, 
quase dobrou (90,3%). O percentual de pessoas subuti-
lizadas na força de trabalho no Brasil aumentou de 15,1% 
em 2014 para 24,4% em 2018, a maior da série.

O número de pessoas desalentadas pulou de 1,5 mil-
hão, há quatro anos, para 4,7 milhões em 2018, também 
o maior valor da série. São 3,2 milhões de pessoas que 
simplesmente desistiram de procurar emprego.

Em 2014, eram 36,6 milhões de trabalhadores do setor 
privado com carteira de trabalho assinada; quatro anos de-
pois, 3,7 milhões deixaram de ter emprego formal.

Na educação, o percentual de matrículas em tempo inte-
gral passou de 19,4% em 2015 para 10,9% em 2018.

Finalmente o ano passado foi o quinto seguido de défic-
it primário. Em 2014, foram apenas R$ 32,536 bilhões. De 
2015 a 2018, alta galopante: R$ 111,249 bilhões (2015), 
R$ 155,791 bilhões (2016), R$ 110,583 bilhões (2017) e 
R$ 108,2 bilhões (2018). Saldo de quatro anos de austeri-
dade: rombo de R$ 485 bilhões.

Marcha a ré
O mercado automotivo brasileiro perdeu 13 anos com 

a crise, conclui estudo feito pela Bright Consulting. No 
atual ritmo, o Brasil só vai retornar ao nível de 2012 em 
2025. O setor terá que se adaptar, nos próximos anos, a 
novas demandas do consumidor, cada vez mais próximo 
da área digital.

Tecnologias de assistência ao condutor, veículos híbri-
dos, elétricos, autônomos e compartilhados são tendências. 
Equipamentos antes raros passarão a ser uma imposição 
do mercado. É o caso do câmbio automático, que em 2018 
se fez presente em 49% dos carros vendidos no Brasil. A 
virada virá já em 2019, com uma rápida aceleração ao lon-
go da próxima década. Esse tipo de transmissão caminha 
da mesma forma que ocorreu com o ar-condicionado, pre-
sente em 98% dos automóveis nacionais emplacados no 
ano passado.

“Com as novas regras do Rota 2030, esses equipamen-
tos de ponta entrarão em linha num ritmo mais acelerado 
do que, por exemplo, os propulsores híbridos e elétricos, 
previstos pelo estudo para equipar menos de 5% dos car-
ros novos em 2025”, aponta Paulo Cardamone, da consul-
toria. O valor médio dos automóveis crescerá mais de 4% 
ao ano, descontada a inflação.

Construção de corvetas
A indústria italiana Fincantieri, uma das líderes mundi-

ais no setor da construção naval, participará de licitação 
para a construção de corvetas para a Marinha do Brasil. 
Nesta quarta-feira, o presidente da empresa no Brasil, Ste-
lio Vaccarezza, fez uma apresentação no Consulado Geral 
da Itália Rio de Janeiro.

A participação na concorrência será através do Consór-
cio FLV (Fincantieri-Leonardo-Vard). Vaccarezza disse 
que a companhia pretende estabelecer colaborações com 
a indústria local, tendo, como última etapa, a inserção de 
empresas brasileiras, que passaram pelos critérios de qual-
ificação, na cadeia do fornecimento global da Fincantieri/
Vard.

Em 23 de janeiro, os representantes do consórcio es-
tiveram em Recife, onde possui um estaleiro. A próxima 
reunião será em São Paulo, no próximo dia 7.

Israel paga mico por Bolsonaro
O Governo Bolsonaro buscou servir de vitrine para os 

militares israelenses, empurrando a ajuda goela abaixo do 
Corpo de Bombeiros de MG. A tropa de Israel foi embora 
com um saldo de toneladas de equipamentos sem serven-
tia, pouca ajuda e uma sensação de que veio pagar mico.

Rápidas
O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor) recebe 

nesta sexta-feira Miguel Aguiar Neto, mestre em Planeja-
mento de Sistemas e Serviços de Saúde. Ele falará sobre o 
uso potencial de novas tecnologias no cuidado em saúde 
***  O Caxias Shopping recebe, de 8 a 10 de fevereiro, 
Mostra de Orquídeas, do Orquidário Binot *** Fábio Edu-
ardo Galvão Ferreira Costa é o novo presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 
de Janeiro (Codin) *** Neste sábado, o Center Shopping 
Rio realizará campanha de doação de sangue em parceria 
com o Hemorio, das 10h às 15h *** A Fiesp divulga nesta 
sexta-feira o resultado do Indicador de Nível de Atividade 
(INA) da indústria em 2018. Não se espera bons números.

QUINTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
EDITAL DE CITAÇÃO 

Com o prazo de trinta dias 
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Adriana Angeli de Araujo de Azevedo 
Maia - Juiz Titular do Cartório da 5ª Vara Cível da Regional da 
Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com 
o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e inte-
ressar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos 
Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 3385-8811 e-mail: btj05vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO 
OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Adjudicação Compulsó-
ria / Propriedade, de nº 0280939-24.2013.8.19.0001, movida por 
CASSIA ROSALIA GOMES NEVES em face de COMPANHIA LHI 
IMOBILIÁRIA, objetivando CITAÇÃO . Assim, pelo presente edi-
tal CITA o réu COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA, 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 alega-
dos ( 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 Janeiro, 18 de 
julho de 2018. Eu, QUINTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BAR-
RA DA TIJUCARoberta Fraquim Reguffe - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/29139, digitei. E eu,QUINTA VARA CÍVEL DA 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCAFlavia Ventura Beer - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 16308, o subscrevo. 0228

Previdência, armas e Brumadinho 
lideram as prioridades do governo
Presidência 
divulga balanço 
de ações do 
primeiro mês 

A reforma da Previdência, 
regras para a posse de ar-
mas e ações tomadas após o 
rompimento da barragem em 
Brumadinho (MG) estão na 
linha frente 15 ações desta-
cadas no balanço de um mês 
de trabalho do novo governo 
federal.

Em uma nota, divulgada 
pela assessoria da Presidên-
cia da República nesta quin-
ta-feira, destaca-se a propos-
ta de reforma da Previdência 
que, segundo integrantes do 
governo, está em fase final 
de elaboração e será apre-
sentada lida pelo presidente 
Jair Bolsonaro no Congresso 
Nacional, nabertura dos tra-
balhos legislativos segunda-
feira próxima (4). Nela, o 

presidente ressaltará a ne-
cessidade de mudar o siste-
ma atual.

A nota do Palácio do 
Planalto lembra que em ja-
neiro foi assinada a medida 
provisória para combater 
fraudes na Previdência. O 
texto altera regras de con-
cessão de benefícios, como 
auxílio-reclusão, pensão por 
morte e aposentadoria rural. 
Além disso, prevê a revisão 
de uma série de benefícios e 
“processos com suspeitas de 
irregularidades” concedidos 
pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS). 
Segundo o governo federal, 
a MP vai gerar uma econo-
mia de R$ 9,8 bilhões nos 
primeiros 12 meses de vi-
gência.

Armas

A assinatura do decreto 
que flexibiliza as regras para 
a posse de armas também 
está no balanço de um mês. 
Esse tema foi uma das prin-
cipais promessas de campa-

nha de Bolsonaro, cumprida 
por ele no 15º dia de gover-
no.

Segundo o decreto, cida-
dãos brasileiros com mais 
de 25 anos poderão comprar 
até quatro armas de fogo 
para guardar em casa e de-
verão preencher uma série 
de requisitos, como passar 
por avaliação psicológica 
e não ter antecedentes cri-
minais. O que muda com o 
decreto link 6 é que não há 
necessidade de uma justifi-
cativa para a posse da arma. 
Antes esse item era avaliado 
e ficava a cargo de um de-
legado da Polícia Federal, 
que poderia aceitar, ou não, 
o argumento.

Brumadinho

O balanço inclui ações 
definidas após o rompi-
mento da barragem da mina 
Córrego do Feijão, em Bru-
madinho, nos arredores de 
Belo Horizonte, quando 
pelo menos 99 pessoas mor-
reram e 259 estão desapa-

recidas. A tragédia ocorreu 
no último dia 25. No dia 
seguinte, o presidente Jair 
Bolsonaro sobrevoou a re-
gião e anunciou uma série 
de medidas.

“Logo após o desastre, o 
governo iniciou um processo 
de mobilização que envolveu 
órgãos atuantes em diversas 
áreas (…). No dia seguinte, 
os ministros de Estado e o 
próprio presidente visitaram 
o local para acompanhar de 
perto o andamento das ações 
e tomar as providências ne-
cessárias de imediato”, diz 
um trecho da nota.

O balanço cita a criação 
do Conselho Ministerial de 
Respostas a Desastres, bem 
como ações diretas de as-
sistência aos afetados, como 
liberação do Bolsa Família 
para beneficiários e do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), além da an-
tecipação do pagamento do 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC).

Financiamentos imobiliários somam R$ 6,05 bilhões
Dezembro 
registrou o 
melhor resultado 
em 44 meses

Em dezembro de 2018, os 
financiamentos imobiliários 
com recursos das cadernetas 
do Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE) 
somaram R$ 6,05 bilhões, re-
gistrando o melhor resultado 
do ano. Esse montante indica 

alta de 24,1% em relação a 
novembro e, comparativa-
mente a dezembro de 2017, 
de 64,4%. Segundo Associa-
ção Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip), os números 
foram o melhor resultado em 
44 meses.

No acumulado do ano, 
foram aplicados R$ 57,4 bi-
lhões na aquisição e constru-
ção de imóveis, elevação de 
33% em relação ao apurado 
em 2017. Em 2018, o volu-
me financiado interrompeu 
um período de três anos de 
quedas consecutivas.

Nas modalidades de aqui-

sição e construção, foram 
financiados 23,4 mil imó-
veis em dezembro de 2018, 
resultado 18,5% maior que 
o de novembro. Em relação 
a dezembro de 2017, houve 
alta de 60,9%.

Em 2018, foram financia-
das aquisições e construções 
de 228,4 mil imóveis, alta de 
30% em relação a 2017, quan-
do 175,6 mil unidades foram 
objeto de crédito bancário.

Em dezembro de 2018, a 
captação líquida das cader-
netas do SBPE ficou posi-
tiva em R$ 12,2 bilhões, o 
melhor resultado do ano.

Entretanto, a evolução lí-

quida foi inferior à registra-
da em dezembro de 2017, 
quando a diferença entre de-
pósitos e saques foi de quase 
R$ 15,0 bilhões.

Mesmo assim, no ano de 
2018, a captação líquida 
acumulou R$ 27,8 bilhões, 
com melhora expressiva 
em relação a 2017, quando 
a poupança captou R$ 14,8 
bilhões em termos líquidos. 
Com o bom desempenho da 
captação líquida, o saldo da 
poupança SBPE encerrou o 
ano de 2018 em R$ 618,1 
bilhões, crescendo 9,7% 
em relação a dezembro de 
2017 (R$ 563,7 bilhões).

Agricultura quer 
entrar no CMN

O governo federal estuda 
medidas para modificar o fi-
nanciamento das atividades 
no campo. Estão em discussão 
alterar o crédito para produ-
ção, rever os mecanismos de 
seguro para garantia de renda 
para quem planta. Há tam-
bém demanda para viabilizar 
a participação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) no Conselho 
Monetário Nacional (CMN). A 
titular da pasta, ministra Tereza 
Cristina, já sinalizou que quer 
essas mudanças. Ao participar 
de evento no Paraná no último 
dia 24, a ministra Tereza Cristi-
na defendeu que o seguro rural 
seja ampliado, mais barato e 
tenha juros baixos.

Energia: consumo 
aumentou 1,1%

O consumo de energia elé-

trica no país aumentou 1,1% 
no ano passado, totalizan-
do 467.161 gigawatts/hora 
(GWh). Os dados fazem par-
te da Resenha Mensal – Con-
sumo de Energia Elétrica, de 
dezembro, divulgada hoje 
(31) pela Empresa de Pesqui-
sa Energética (EPE).

Segundo a resenha, em 
dezembro, a demanda na-
cional de energia elétrica ao 
Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN) foi de 39.771 Gwh, 
com crescimento de 0,5% 
em relação ao mesmo mês 
de 2017. O consumo aumen-
tou em três das cinco regiões 
do país, com destaque para o 
Centro-Oeste, que teve cres-
cimento de 4,8% em relação 
a novembro. Na Região Sul, 
a alta foi de 2,2% e, no Su-
deste, de 1,3%. Em contra-
partida, fecharam dezembro 
com queda na demanda à 
rede as regiões Norte, com 
menos 10,8%, e Nordeste, 
com menos 0,5% na com-

paração com novembro.

Sob e desce do 
ensino integral

O percentual de matrículas 
em tempo integral em escolas 
públicas, ou seja, de estudan-
tes que passam sete horas di-
árias na escola, participando 
de diversas atividades, caiu 
no ensino fundamental, de 
acordo com os dados do Cen-
so Escolar de 2018 divulga-
dos nesta quinta-feira pelo 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Já 
no ensino médio, o núme-
ro cresceu. O percentual de 
matrículas em tempo integral 
passou de 16,3% no ensino 
fundamental, nas escolas pú-
blicas, em 2017 para 10,9% 
em 2018. Esse percentual 
chegou a 19,4% em 2015. 
Nas escolas privadas, as 
matrículas tiveram um leve 
aumento, passando de 2,1% 

para 2,2% de 2017 para 2018. 
No ensino médio, a situação 
foi oposta. O percentual de 
matrículas em tempo integral 
passou de 8,4% em 2017 para 
10,3% em 2018, nas escolas 
públicas. Nas privadas, pas-
sou de 3,9% para 4% no mes-
mo período.

Primeiros vetos  
de Bolsonaro

São 17 os vetos presiden-
ciais esperando deliberação 
do Congresso Nacional até 
esta terça-feira, sendo sete 
deles os primeiros assinados 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
Dos 10 vetos ainda da gestão 
Michel Temer, cinco já fo-
ram votados e mantidos pelo 
Congresso Nacional no final 
de 2018, faltando apenas os 
parlamentares apreciarem dis-
positivos destacados para vo-
tação em separado, o que deve 
ocorrer antes do carnaval. Do 
governo anterior há ainda os 
vetos 40, 41 e 42..
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Estrutura do Governo Witzel
No primeiro dia de janeiro, logo após a posse e a trans-

missão de cargo, o governador Wilson Witzel assinou o 
Decreto 46.544, publicado no DO impresso com datação 
de 1º de janeiro, definindo a estrutura do governo, colo-
cando sob seu comando o Conselho de Segurança Pública 
(Consperj) e o Instituto de Segurança Pública (Riosegu-
rança-ISP) e sob o comando do vice-governador Cláudio 
Castro o Conselho Estadual de Trânsito (Cetram/RJ), o 
Detran e o DER/RJ.

Em outro decreto, o 46.548, estabeleceu o Programa de 
Reavaliação de Despesas Operacionais visando à revisão, 
ao reajuste e à repactuação dos contratos administrativos 
no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública 
direta, indireta e fundacional do Estado do Rio, excluindo 
do programa as secretarias de Educação, Administração 
Penitenciária, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e 
Corpo de Bombeiros Militar.

Estranhamente, o DO de 2 de janeiro, ou seja, no dia 
seguinte à posse, não tem nenhum ato do novo governador 
fluminense. A publicação é aberta com a portaria SSCS/
CC 97, assinada pelo ordenador de despesas Leonardo 
Bronze, da subsecretaria de Comunicação Social da Sec-
retaria da Casa Civil e Governança.

O DO de 2 de janeiro também publica 29 portarias da 
Superintendência de Fiscalização da Secretaria estadual 
de Fazenda, assinadas por Henrique Martins, cancelando 
inscrições estaduais de empresas contribuintes do ICMS. 
Prática que já vinha sendo feita durante o segundo semes-
tre do ano passado.

Reboques milionários
O secretário estadual de 

Transportes do Governo 
Wilson Witzel, brigadeiro 
Robson Fernandes Ramos, 
autorizou o presidente do De-
partamento de Transportes 
Rodoviários (Detro), Cleber 
Ribeiro Afonso, a firmar cin-
co contratos com empresas 
especializadas em reboques 
de carros nas estradas flumi-
nenses.

Foram autorizados 12 con-
tratos com três empresas, to-
talizando R$ 50,102 milhões. 
As empresas beneficiadas foram Rebocar Remoção e 
Guarda de Veículos, Beijar Flor Comércio e Serviços e 
APL Administração de Pátios e Leilões. A Rebocar ficou 
com R$ 25,850 milhões, e a Beija Flor, três no valor total 
de R$ 20,243 milhões.

Contenção de encostas
O prefeito em exercício de Niterói, vereador Paulo 

Bagueira, autorizou a Empresa Municipal de Moradia, 
Urbanização e Saneamento (Emusa) a abrir oito editais 
de licitações visando à realização de obras de contenção 
de encostas em diversos bairros da Zona Norte à Sul, no 
Centro e em áreas da Região Oceânica, com previsão de 
gastos de R$ 85,709 milhões. O maior investimento, R$ 
38,681 milhões, vai para os bairros de Fátima, Fonseca, 
São Lourenço, Maceió e Sapê, de influência do vereador 
e prefeito.

Alimentação escolar
O secretário estadual 

de Educação do Estado 
do Rio, ex-deputado Pe-
dro Fernandes, abriu lici-
tação para a contratação 
de empresas fornecedoras 
de gêneros alimentícios 
para merenda escolar e re-
feições prontas para abas-
tecer as escolas da rede 
estadual de ensino público. 
Serão ao todo 12 contratos, 
com previsão de gastos de 
R$ 103,376 milhões.

Rioprevidência
O Fundo Único de Previdência Social – Rioprevidência 

– segue alienando seus imóveis para fazer caixa e comple-
mentar os recursos destinados ao pagamento de aposenta-
dorias e pensões. Onze imóveis foram selecionados para 
venda, conforme publicação no DO, sendo seis no Rio e 
cinco no interior do estado, com previsão de receita em 
R$ 14,777 milhões. No Rio, dois imóveis estão no Jardim 
Botânico, dois no Largo de São Francisco, e dois, em São 
Cristóvão.

Economia na Câmara
O presidente do Legislativo carioca, vereador Jorge Fe-

lippe, disse que fez uma economia de R$ 40 milhões com 
o Plano de Aposentadoria Incentivada em 2018 e que neste 
ano pretende economizar mais R$ 50 milhões. E pretende 
doar à prefeitura de Marcelo Crivella R$ 40 milhões para 
investimento na saúde.

MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 
CNPJ 24.944.194/0001-41 - NIRE 33.300.3202.37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14:00 horas do dia 28 de dezembro de 2018, na sede social da Companhia, 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, sala 602 (parte), Sup. 
R. Mercado, 12, Centro. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica
pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de
editais, em conformidade com o disposto no § 4° do Artigo 124 da Lei 6.404/76. MESA: Assumiu a presidência dos
trabalhos, na forma do artigo 11, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que
convidou a mim, Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: (1) Aumento do capital social em
R$12.940.000,00 (doze milhões, novecentos e quarenta mil reais), elevando o capital social subscrito dos atuais
R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) para R$152.940.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões
novecentos e quarenta mil reais); (2) Consolidação do valor do capital social integralizado; e (3) Reforma do artigo 4º 
do Estatuto Social da Companhia, com a consequente consolidação do referido Estatuto Social. DELIBERAÇÕES:  
(1) aumentar o capital social em R$12.940.000,00 (doze milhões novecentos e quarenta mil reais), elevando o capital 
social subscrito dos atuais R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) para R$152.940.000,00 (cento e
cinquenta e dois milhões novecentos e quarenta mil reais). O aumento de capital em questão visa conferir à Com-
panhia os recursos necessários à realização do empreendimento que constitui o seu objeto social. O aumento do
capital social ora aprovado deverá ser totalmente subscrito e integralizado em dinheiro pelo acionista controlador,
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., até 31-07-2019. (2) consolidar a integralização do capital social de
R$64.650.000,00 (sessenta e quatro milhões seiscentos e cinquenta mil reais), elevando o capital social integrali-
zado dos atuais R$84.442.220,00 (oitenta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e dois mil e duzentos e vinte
reais) para R$149.092.220,00 (cento e quarenta e nove milhões noventa e dois mil e duzentos e vinte reais). (3)
Aprovar a reforma do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia de maneira a refletir a nova expressão do capital
social no Estatuto Social. A nova redação do dispositivo em comento deverá, portanto, ser a seguinte:  “Artigo 4º.
O capital social subscrito da Companhia é de R$152.940.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões novecentos e
quarenta mil reais) e o capital integralizado da Companhia é de R$149.092.220,00 (cento e quarenta e nove milhões
noventa e dois mil e duzentos e vinte reais), dividido em 152.940.000 (cento e cinquenta e dois milhões novecentas
e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.” O novo Estatuto Social da Companhia, no
qual já constam os reflexos das alterações ora aprovadas, torna-se parte integrante da presente Ata como Anexo III.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a pre-
sente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Marco Antônio Resende Faria, Presidente. Bárbara da 
Cunha Xavier, Secretária. Acionistas: Marco Antônio Resende Faria; Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A..
Anexo I - Livro de Presença de Acionistas: Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Miracema
Transmissora de Energia Elétrica S.A. realizada em 28 de dezembro de 2018. Acionistas: 1. TRANSMISSORA
ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.859.971/0001-30, com sede
na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, neste ato repre-
sentada na forma do seu Estatuto Social por seus diretores, Srs. José Aloise Ragone Filho e Marco Antônio Resende 
Faria. Ações/Quantidade: 152.939.999. 2. MARCO ANTÔNIO RESENDE FARIA, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da Carteira de Identidade M-1.487.311, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
326.820.696-49, com domicílio à Praça XV de Novembro nº 20, 6º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ), CEP 20010-
010. Ações/Quantidade: 1. TOTAL: 152.940.000.
Anexo III - ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Nome, Prazo de Duração, Sede e Objeto: Artigo 1º. A Miracema
Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com prazo de duração indetermi-
nado, regida pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais aplicáveis, em especial 
a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo
2º. A Companhia tem sua sede e foro na Praça Quinze de Novembro, nº 20, sala 602 (parte), Sup. R. Mercado, 12,
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, local onde funcionará o seu escritório administrativo, 
podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante delibera-
ção da sua diretoria. Artigo 3º. A Companhia terá o propósito específico e único de explorar concessões de serviços
públicos de transmissão, prestados mediante a implantação, construção, operação e manutenção de instalações de
transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva,
programações, medições, e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segun-
do os padrões estabelecidos no contrato de concessão, na legislação e regulamentos aplicáveis. Capítulo II - Capi-
tal Social e Ações: Artigo 4º. O capital social subscrito da Companhia é de R$152.940.000,00 (cento e cinquenta e
dois milhões novecentos e quarenta mil reais) e o capital integralizado da Companhia é de R$149.092.220,00 (cento
e quarenta e nove milhões noventa e dois mil e duzentos e vinte reais), dividido em 152.940.000 (cento e cinquenta
e dois milhões novecentas e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º. Cada
ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas assembleias gerais, cujas deliberações serão tomadas
na forma da legislação aplicável. Artigo 6º. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. Artigo 7º. Na propor-
ção das ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência para subscrição de novas ações ou de va-
lores mobiliários conversíveis em ações. Artigo 8º. A Companhia poderá emitir ações preferenciais resgatáveis, cujas 
características serão definidas no momento da sua emissão. Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas: Artigo
9. As assembleias gerais de acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
assim o exigirem. Artigo 10. Compete à assembleia geral: I - Reformar o Estatuto Social; II - Eleger ou destituir a
qualquer tempo membros da diretoria e do conselho fiscal, quando instalado; III - Tomar, anualmente, as contas dos
administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; IV - Suspender o exercício
dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigações impostas por lei ou por este Estatuto Social; V - Deliberar
sobre a avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; VI - Deliberar sobre a
emissão de ações e bônus de subscrição, exceto com relação a emissão de ações dentro do limite do capital auto-
rizado, caso existente; VII - Fixar a remuneração global dos membros da diretoria, assim como dos membros do
conselho fiscal, se instalado; VIII - Deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua
dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; IX - Autorizar a emissão de debêntures, 
salvo no caso de debêntures simples, cujas emissões serão autorizadas pela diretoria; X - Escolher a empresa es-
pecializada para determinação do valor econômico da Companhia; XI - Aprovar a alienação de bens do ativo perma-
nente, constituição de ônus reais, prestação de garantias, bem como a celebração de contratos e assunção de
quaisquer obrigações pela Companhia, que venham a envolver valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de re-
ais), valor esse que será atualizado no início de cada exercício social pela variação acumulada a partir de 1º de ja-
neiro de 2017 do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), bem como a prática de atos gratuitos envolvendo valor
igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais); e XII - Deliberar sobre as demais matérias previstas em lei e neste
Estatuto Social. Artigo 11. As assembleias gerais de acionistas, ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas na
forma da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto Social e serão dirigidas por mesa composta de presidente,
eleito pelos acionistas presentes, e secretário, eleito pelo presidente. Parágrafo Primeiro. Sem prejuízo do disposto
no artigo 123, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral deve ser convocada por um
dos diretores da Companhia, por meio de edital publicado com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, em
primeira convocação, e com 8 (oito) dias de antecedência, em segunda convocação, observado ainda o parágrafo
§4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Segundo. A ata da assembleia geral será arquivada
no registro de comércio e publicada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de sua realização. Pará-
grafo Terceiro. A assembleia geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos
editais de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. Capítulo IV - Admi-
nistração da Companhia: Artigo 12. A sociedade será administrada por uma diretoria composta de 3 (três) mem-
bros, acionistas ou não, sem denominação específica, com funções a serem definidas pela assembleia geral, obser-
vadas as disposições deste Estatuto Social. Parágrafo único. Os diretores serão eleitos por maioria de votos em
assembleia geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, destituíveis a qualquer tempo, sendo permitida a ree-
leição de seus membros, no todo ou em parte, conforme deliberação da assembleia geral. Artigo 13. Os membros
da diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das atas da diretoria, dispensada
garantia de gestão, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades
previstos nos artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Único. Os administradores permanece-
rão em seus cargos até a posse de seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado pela assembleia geral.
Artigo 14. Compete aos diretores a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia,
com vistas à consecução de seus objetivos sociais, ainda que envolvam responsabilidade direta ou indireta da Com-
panhia, respeitados os limites fixados por lei e por este Estatuto Social. Parágrafo Único. A Companhia será repre-
sentada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, mediante a assinatura dos 2 (dois) diretores ou 1 (um) diretor
em conjunto com 1 (um) procurador ou, ainda, por 1 (um) ou mais procuradores devidamente nomeados em conjun-
to por 2 (dois) diretores, os quais poderão praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social da
Companhia. Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão especificar os poderes conferidos.
Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 15. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que
for convocado mediante deliberação dos acionistas, nos termos da legislação aplicável. Capítulo VI - Exercício
Social e Lucros: Artigo 16. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, 
ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados. Parágrafo Primeiro. Do
lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva
legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. Parágrafo Segundo. Os acionistas têm direito a um 
dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos ter-
mos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Terceiro. O saldo remanescente, após atendidas as
disposições legais, terá a destinação determinada pela assembleia geral de acionistas, observada a legislação apli-
cável. Parágrafo Quarto. A diretoria poderá, a qualquer tempo, determinar o levantamento de balancetes em cumpri-
mento a requisitos legais ou para a atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos inter-
mediários ou intercalares, que, se aprovados pela assembleia geral, caso distribuídos, poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Capítulo VII - Liquidação, Dissolução e Extinção da Companhia:
Artigo 17. A liquidação, dissolução e extinção da Companhia processar-se-á em conformidade com as normas da
legislação vigente e este Estatuto Social, cabendo à assembleia geral dispor sobre as providências que, para tanto,
se fizerem necessárias. Capítulo VIII - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 18. A Companhia deverá observar 
os acordos de acionistas arquivados em sua sede. Artigo 19. Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social,
serão aplicadas as disposições legais pertinentes. Jucerja. Certifico o arquivamento em 25/01/2019 sob o número
00003493590. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Secretário de Transporte, 
brigadeiro Cleber Ribeiro 

Afonso

Secretário de Educação, 
Pedro Fernandes

Blackstone 
tem queda de 
42% no lucro 
trimestral

A Blackstone, uma das 
maiores gestoras de ativos 
do mundo, anunciou nesta 
quinta-feira que o lucro do 
quarto trimestre despencou 
42% na comparação com 
mesmo período de 2017, 
para US$ 722 milhões, atin-
gido por menores tarifas co-
bradas sobre performance. O 
lucro distribuível a acionis-
tas foi de US$ 0,57 por unit 
no quarto trimestre, ante 1 
dólar um ano antes.

ANP concede 
autorização 
excepcional à 
Petrobras

A Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) concedeu 
autorização excepcional à 
Petrobras (PETR4.SA) para 
movimentação de gasolina 
de aviação em instalações 
no Porto de Santos (SP). Isso 
porque a petroleira está im-
portando combustível para 
garantir o fornecimento ao 
mercado interno, segundo 
despacho no Diário Oficial 
da União desta quinta-feira.

As importações têm sido 
necessárias diante da parada 
para manutenção em uma das 
unidades da Refinaria Presi-
dente Bernardes (RPBC), em 
Cubatão (SP), que é respon-
sável pela produção de gaso-
lina de aviação no Brasil e 
tem capacidade de 5 milhões 
de litros por mês.

De acordo com o despacho 
da ANP, a Petrobras pode-
rá movimentar as cargas de 
gasolina de aviação em ins-
talações da Granel Química 
entre 1º de fevereiro e 31 de 
julho de 2019. A paralisação 
na unidade de produção do 
combustível da RPBC deve 
durar até junho de 2019.

A Petrobras disse em nota 
que está realizando importa-
ções para atender aos clien-
tes, que foram previamente 
avisados, e que há estoque 
do produto em Santos para 
pronta entrega às distribui-
doras, que revendem a gaso-
lina de aviação aos consumi-
dores finais.

Segundo a estatal, estão 
programadas mais impor-
tações com entrega no fim 
de janeiro e em fevereiro, 
somando 19,2 milhões de li-
tros, conforme já anunciado 
pela companhia em janeiro.

Consumidor insatisfeito pode cancelar
de imediato contrato de assinatura
Projeto que tramita 
no Senado altera o 
Código de Defesa  
do Consumidor

O consumidor poderá ter 
reconhecido seu direito à 
imediata rescisão do contra-
to de prestação de serviços 
de execução continuada em 
que há pagamento antecipa-
do. É o caso dos prestadores 
de TV por assinatura, jornais 
e revistas por assinatura, ser-
viços de clubes e academias 
de ginástica, entre outros.

O direito é previsto no 
projeto (PLS) 309/2018 em 
tramitação na Comissão de 
Transparência, Governan-
ça, Fiscalização e Controle 
e Defesa do Consumidor 
(CTFC), onde aguarda rela-
tório. A matéria altera o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor (Lei 8.078, de 1990).

A proposta do senador 
Eduardo Lopes (PRB-RJ) é 
inspirada nas dificuldades 

que os consumidores encon-
tram em cancelar contratos 
de prestação continuada de 
serviços junto a seus presta-
dores, em especial na moda-
lidade de pagamento anteci-
pado. Muitas dessas empre-
sas, inclusive, estão as que 
mais recebem reclamações 
junto às entidades de prote-
ção do consumidor.

A prática usual de mercado 
exige que o prestador de ser-
viço continuado comunique à 
administradora do cartão de 
crédito a desistência do usu-
ário do serviço. Entretanto, é 
comum a recusa do prestador 
em aceitar o cancelamento 
requerido pelo consumidor.

“O projeto oferece uma 
solução clara e legítima para 
extirpar tal conduta abusiva 
dos prestadores de serviços: 
a concessão, ao consumidor, 
de um direito irretratável de 
obter o cancelamento do pa-
gamento do serviço, sem que 
seja necessária a prévia anu-
ência do prestador do servi-
ço”, explicou.

Eduardo Lopes também 

destacou o fato de que o con-
sumidor contrata o serviço e 
paga antecipadamente, mas 
pode acabar se sentindo frus-
trado ao longo do contrato. 
Não são raros os casos de ne-
gligência, mal atendimento, 
falhas, cancelamento de ho-
rários ou exposição do con-
tratante a esperas exaustivas.

“Além disso, não se pode 
dar aos serviços com presta-
ção sucessiva o mesmo tra-
tamento dispensado àqueles 
prestados imediatamente à 
celebração do contrato ou 
em uma só etapa, por uma 
razão óbvia: a qualidade e a 
presteza no atendimento são 
avaliadas, concretamente, 
ao longo da sua execução. E 
nem sempre esta correspon-
de às informações de pres-
teza, eficiência e qualida-
de técnica prometidas pelo 
prestador no momento do 
contrato”, argumentou.

No entendimento do sena-
dor, o projeto garante mais se-
gurança às partes e ainda con-
tribui para o descongestiona-
mento dos órgãos judiciários.

TIM e Cofry 
devolvem 
dinheiro  
dos clientes

A TIM fechou parceria 
com a Cofry Produtos Digi-
tais, sistema de cashback que 
devolve parte do valor gasto 
em compras online para a 
conta do cliente. Por meio do 
TIM PRA MIM, a parceria 
oferecerá cupons de 10% de 
desconto a mais em cima do 
percentual de retorno já ofe-
recido em cada loja que faz 
parte do portfólio da Cofry. 
Ou seja, quando a compra 
for efetuada em algum esta-
belecimento com retorno de 
5% do valor pago, o usuário 
TIM terá 5,5% de retorno.

Exclusiva para clientes dos 
planos TIM Controle, a pro-
moção ficará vigente até o dia 
31 de março de 2019. Para 
ativar a promoção, basta aces-
sar o MEU TIM, aplicativo 
de autoatendimento da ope-
radora, na área do TIM PRA 
MIM e localizar a Cofry na 
lista de parceiros para resgatar 
os cupons eletrônicos. Depois 
é preciso realizar o cadastro 
na plataforma para a criação 
da conta e a partir da próxima 
compra o sistema de cashback 
já estará disponível. Ao atingir 
o valor de R$30, a empresa 
permite que o cliente receba 
de volta esse valor por meio 
de depósito bancário, depósito 
em cartão pré-pago ou outro, 
sem taxa e sem custos.



UE acusa oito bancos de manipular 
preços da dívida europeia

A União Europeia enviou para oito instituições 
bancárias “comunicações de objeções”, que são atos de 
acusação, por elas terem violado suas regras de concor-
rência. Mas, como não informou o nome de nenhuma 
delas, todos querem saber quem são os possíveis infra-
tores. A Comissão suspeita que, em diferentes períodos 
entre 2007 e 2012, os oito bancos participaram de um 
esquema que tinha como objetivo distorcer a concor-
rência na aquisição e negociação de títulos de dívida 
pública europeia das obrigações soberanas emitidas pe-
los bancos centrais dos países da Zona do Euro. No co-
municado distribuído, existe a ressalva de que se trata 
de apreciação preliminar, mas a investigação está em 
curso. A Comissão suspeita de funcionários das institu-
ições que trocavam informações comercialmente confi-
dencial e coordenavam estratégias, em salas de chat na 
internet.

Russos estão se precavendo?
A Venezuela deve bilhões de dólares à Rússia e à China 

e aos detentores de suas obrigações soberanas. Um dos 
esforços dos seus últimos governos tem sido aumentar as 
reservas de ouro, incentivando a mineração e colocando 
o exército no controle dos vastos territórios que produ-
zem o metal. A Minerven, processadora estatal, funde e 
o transforma em barras, que são transportadas por aero-
naves militares para bases aéreas nos arredores de Cara-
cas. Agora, o deputado venezuelano José Guerra afirma 
que o Boeing 777 russo que posou  em Caracas foi para 
transportar 20 toneladas de ouro dos cofres do banco cen-
tral do país para garantir o pagamento de parte da dívida 
com a Rússia. Essa quantidade representa cerca de 20% 
das reservas venezuelanas do metal, algo em torno de US$ 
840 milhões.

Master franchise fecha 13 lojas
Por causa de uma dívida de € 7,3 milhões, a “master 

franchise” da Adidas e da Armani Exchange, pertencente 
ao casal espanhol Martinez e Marushova, fechou as 13 lo-
jas e está insolvente. Agora deve € 5,5 milhões à Adidas, € 
902 mil à Armani, € 532 mil ao Fisco e € 366 mil à Segu-
rança Social de Portugal.

Multas de US$ 1 bi por esquema Ponzi
A Juíza Marcia G. Cooke, do Tribunal Distrital dos 

EUA do Distrito Sul da Flórida, condenou o Wood-
bridge Group of Companies LLC e seu ex-proprie-
tário Robert H. Shapiro a pagarem US$ 1 bilhão em 
multas e superação por operar um esquema Ponzi que 
visava investidores de varejo. A Woodbridge e suas 
281 empresas relacionadas pagarão US$ 892 milhões 
em repasse, enquanto Shapiro desembolsará US$ 100 
milhões pela multa e US$ 18,5 milhões pelos gan-
hos ilícitos, além de US$ 2,1 milhões em juros pré-
julgamento.

Tendência do Ibovespa continua a mesma
O Ibovespa segue com espécie de formação de topo na 

região da máxima histórica em 97.900 pontos. No movi-
mento de realização de lucros, o índice encontra suportes 
em 94.500 e 93.100 pontos. Se houver a ultrapassagem dos 
97.900 pontos, será buscado objetivo em 100 mil pontos.
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FINDO EM 31/12/2017 (Em MR$)BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2017 (Em MR$) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2017 (Em MR$)

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A., referente ao exercício social 
findo em 31/12/2017. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessário. A Diretoria.

SOCIEDADE TÉCNICA MONTEIRO ARANHA S.A. CNPJ  33.053.976/0001-81

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1) Contexto Operacional: A empresa tem como objeto social a administra-
ção de seu patrimônio imobiliário, bem como o desenvolvimento e a incor-
poração de empreendimentos imobiliários, destinados à compra e venda. 
2) Principais Práticas Contábeis: O resultado é apurado pelo regime de
competência. O ativo circulante e não circulante são apresentados ao valor
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidas. As aplicações financeiras são registradas ao custo,
acrescidas dos rendimentos computados até a data do balanço. O imobili-
zado é registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo
método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil
estimado dos bens. O passivo circulante e não circulante são demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 3) Investimen-

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Prejuízo Líquido do Exercício .................................... (6.720) (223)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais:
 Depreciação................................................................. 26 3
 Equivalência patrimonial .............................................. (3.801) –
 Variação de percentual ................................................ 2.553 –
Subtotal ......................................................................... (7.942) (220)
Redução (Aumento) nos Ativos
 Impostos a recuperar ................................................... (465) (88)
 Dividendos recebidos .................................................. 3.946 –
 Contas a receber ......................................................... (957) –
 Outros créditos ............................................................ 309 (1.406)

2.833 (1.494)
Aumento (Redução) nos Passivos
 Outras obrigações ........................................................ 2.162 27
 Partes relacionadas ...................................................... 21.921 (1.776)
 Dividendos a pagar....................................................... – (764)

24.083 (2.513)
Caixa Líquido gerado (Aplicado) pelas Atividades
 Operacionais ............................................................... 18.974 (4.227)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Adições em investimentos ........................................... (239.315) (835)
 Adições em imobilizado ............................................... (158) –
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de 
 Investimentos............................................................. (239.473) (835)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Constituição e aumento de capital............................... 71.074 –
 Empréstimos Adquiridos .............................................. 153.271 5.062
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de 
 Financiamento ........................................................... 224.345 5.062
Redução Líquida de Disponibilidades ....................... 3.846 –
Disponibilidades no início do exercício.......................... 21 21
Disponibilidades no fim do exercício ............................. 3.867 21
Redução Líquida de Disponibilidades ....................... 3.846 –

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante ................................................................... 7.184 2.225
Disponibilidades .......................................................... 3.867 21
Aplicações financeiras ................................................. 1.169 1.478
Tributos a recuperar .................................................... 1.191 726
Contas a receber ......................................................... 957 –
Não Circulante ........................................................... 237.971 3.317
Partes rel acionadas ..................................................... 52 1.311
 Investimentos • Participações em coligadas ........... 236.616 835
• Propriedade para Investimento ............................... 979 979
Imobilizado ............................................................... 324 192

Total do ativo ............................................................. 245.155 5.542
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante ................................................................... 21.676 5.101
Tributos a recolher ....................................................... 385 28
Contas a pagar ............................................................ 1.815 11
Empréstimos nacionais ............................................... 13.801 5.062
Empréstimos estrangeiros ........................................... 536 –
Partes rel acionadas ..................................................... 5.139 –
Não Circulante ........................................................... 160.353 834
Partes rel acionadas ..................................................... 16.357 834
Empréstimos nacionais ............................................... 30.000 –
Empréstimos estrangeiros ........................................... 113.996 –
Patrimônio Líquido .................................................... 63.126 (393)
Capital social ............................................................... 69.049 275
Adiantamento futuro aumento capital .......................... 2.300 –
Ajuste de Avaliação Patrimonial .................................. (835) –
Prejuízos acumulados ................................................. (7.388) (668)
Total do passivo e do patrimônio líquido ................ 245.155 5.542

Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/2017 31/12/2016
 De participações societárias
 Equivalência patrimonial .......................................... 1.247 –
 Dividendos recebidos............................................... – –
 Administrativas e gerais ............................................. (6.565) (312)
 Outras, líquidas.......................................................... 2.616 –
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro (2.702) (312)
 Receitas Financeiras ................................................. 10.606 151
 Despesas Financeiras ............................................... (14.624) (62)
Resultado antes do IR e CS ...................................... (6.720) (223)
Lucro (Prejuízo) do Exercício ................................... (6.720) (223)

Ca-
pital

Social

Adiantamen-
to p/ Futuro 

Aumento
Capital

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimo-
nial

Lucros 
(Prejuí-

zos) Acu-
mulados

Total 
Geral

Saldo em 31/12/2015... 275 – – (445) (170)
Prejuízo do exercício .... – – – (223) (223)
Saldo em 31/12/2016... 275 – – (668) (393)
Aporte adiantamento para 
futuro aumento capital .... – 2.300 – – 2.300
Aumento Capital
 AGE 18/09/2017
 com Ações Moar3 ....... 68.774 – – – 68.774
Ajuste de Avaliação 
 Patrimonial .................. – – (835) – (835)
Prejuízo do exercício .... – – – (6.720) (6.720)
Saldo em 31/12/2017... 69.049 2.300 (835) (7.388) 63.126

to: É representado pela participação no capital social da Monteiro Aranha 
S.A., sociedade anônima de capital aberto, e é avaliada pelo método de
equivalência patrimonial. Em 31/12/2017 a empresa detém 1.713.594 Ações
da Monteiro Aranha S.A. com o percentual de participação de 13,99%. 4)
EMPRÉSTIMOS: Em 2017 a Companhia contratou empréstimos nacionais
e estrangeiros para aquisição de ações da Monteiro Aranha S.A., conforme
demonstrado abaixo:
Empréstimos Nacionais

Bancos
Vencimen-

to Final Valor Juros
Amorti-

zação Saldo
Banco Safra .......................... 30/01/2019 5.000 567 (1.479) 4.088
Banco ABC ........................... 06/05/2018 40.000 2.323 (2.071) 40.252

45.000 2.890 (3.550) 44.340

Empréstimos Estrangeiros

Bancos
Vencimen-

to Final Valor

Varia-
ção

Cambial Juros

Amor-
tiza-
ção Saldo

Itaú Nassau ........... 30/12/2019 110.000 3,996 1.162 (626) 114.532
110.000 3.996 1.162 (626) 114.532

5) Capital: O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2017 está
representado por 17.766.871.671 ações ordinárias, todas nominativas, sem 
valor nominal. 6) Resultado do Exercício: A empresa apresentou prejuízo de 
R$ 6.720 mil (Seis milhões setecentos e vinte mil reais) no exercício de 2017.

DIRETORIA: Domiciano Sá - Diretor. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. Nelson Monteiro da Rocha - Diretor.
Contadora: Elisabeth Siqueira de Faria - CPF: 452.181.707-63 - CRC-RJ 062.873/O-3

Samsung não espera bons resultados
A Samsung foi outra em-

presa a anunciar nesta quin-
ta-feira  que aguarda resul-
tados mais fracos em 2019, 
depois de publicar uma que-
da de 29% no lucro opera-
cional do quarto trimestre, 
em um desempenho pressio-
nado por desaceleração na 
demanda por microproces-
sadores de memória.

O lucro operacional do 
quarto trimestre foi de 10,8 
trilhões de wons (US$ 9,7 
bilhões), em linha com a 
estimativa da companhia. A 
receita caiu 10%, para 59,3 
trilhões.

A companhia afirmou que 
a demanda por chips de me-

mória deve continuar fraca 
no primeiro trimestre antes 
de iniciar uma recuperação 
gradual a partir do segundo, 
que será apoiada por vendas 
a companhias de computa-
ção em nuvem.

Também informou que es-
pera um “declínio no resulta-
do anual” em 2019, embora 
acredite que as vendas de 
memória comecem a se re-
cuperar no segundo semes-
tre. A divisão de celulares 
da Samsung teve lucro de 
1,5 trilhão de wons no tri-
mestre passado, o equivalen-
te a US$ 900 milhões, uma 
queda de 38% sobre um ano 
antes.

Apesar dos prognósticos 
pouco animadores da empre-
sa, alguns investidores espe-
ram uma recuperação da Sa-
msung no segundo semestre, 
apoiada por vendas de chips 
para centrais de processa-
mento de dados e lançamen-
tos de redes de telefonia mó-
vel com tecnologia 5G, além 
de novos dispositivos que 
incluem um aguardado ce-
lular com tela dobrável pela 
companhia sul-coreana.

Embora as vendas de 
smartphones deverão con-
tinuar estáveis neste ano, o 
preço médio dos aparelhos 
deve subir uma vez que mais 
dispositivos terão recursos 

mais caros como multi câ-
meras, disse a Samsung.

A companhia está prome-
tendo lançamento de telefo-
nes dobráveis e compatíveis 
com tecnologia 5G neste 
ano. Os novos modelos da 
linha Galaxy S serão revela-
dos em fevereiro.

Incertezas sobre a guerra 
comercial iniciada pelos Es-
tados Unidos contra a China 
e a desaceleração da econo-
mia chinesa vão atingir o 
desempenho de companhias 
globais de eletrônicos, o que 
vai pressionar a demanda 
por chips de memória, smar-
tphones e telas, afirmam 
analistas.

Almirante no leme do  
Conselho de Administração
Petrobras aprova 
eleição de 
conselheiros  
e diretores

A Petrobras informou 
nesta quinta-feira que seu 
Conselho de Administração 
aprovou as nomeações do 
Almirante Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira para presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração da companhia e de 
João Cox para membro do 
Conselho. Estas nomeações 
serão submetidas à próxima 
Assembleia Geral de Acio-
nistas que ocorrer.

Adicionalmente, o conse-
lho aprovou as eleições de 
Carlos Alberto Pereira de 
Oliveira como diretor Exe-
cutivo de Exploração e Pro-
dução e de Rudimar Andreis 
Lorenzatto como Diretor 

Executivo de Desenvolvi-
mento da Produção & Tec-
nologia.

Eduardo Leal Ferreira 
é almirante de Esquadra e 
foi Comandante da Mari-
nha do Brasil até janeiro de 
2019, tendo, portanto, che-
gado ao topo de sua carrei-
ra. Além da Escola Naval, 
Leal Ferreira recebeu trei-
namento de nível superior 
na Escola de Guerra Naval 
do Brasil e na Academia 
de Guerra Naval do Chile. 
Foi também instrutor na 
Academia Naval de Anna-
polis, dos EUA. Antes de 
ser comandante da Marinha 
do Brasil, exerceu vários 
cargos importantes, tendo 
sido comandante-chefe da 
Esquadra e Comandante da 
Escola Superior de Guerra.

João Cox é economista 
com especialização em eco-
nomia petroquímica pela 
Universidade de Oxford, 
Reino Unido. Possui sóli-
da carreira como executi-

vo, tendo sido Presidente 
da Telemig Celular e Presi-
dente da Claro, entre outras 
posições de destaque. Cox 
possui vasta experiência 
como membro do Conselho 
de Administração de diver-
sas companhias, como Tim 
Brasil, onde é Presidente 
do Conselho, Tim Partici-
pações, Embraer, Linx e 
Braskem.

Carlos Alberto Pereira de 
Oliveira é graduado em En-
genharia Mecânica pelo Ins-
tituto Militar de Engenharia 
e em Administração de Em-
presas pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
Tem mestrado em Finanças 
e Análise de Investimentos 
pela Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Janei-
ro. Atua na Petrobras há 38 
anos, tendo ocupado diver-
sas funções executivas na 
área de Exploração e Produ-
ção ligadas à alta administra-
ção das empresas do Sistema 
Petrobras.

Rudimar Andreis Lo-
renzatto é graduado em 
Engenharia Civil pela 
Universidade Federal de 
Santa Maria no Rio Gran-
de do Sul, com MBA em 
Gestão Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas 
e em outras instituições 
no exterior. Atua na Petro-
bras há mais de 30 anos, 
tendo ocupado diversas 
funções gerenciais nas 
áreas de construção de po-
ços, operação da produção 
e sistemas submarinos.

Os demais nomes já in-
dicados, Nivio Ziviani para 
exercer o cargo de membro 
do Conselho de Administra-
ção da companhia e Anelise 
Quintão Lara para Diretoria 
de Refino e Gás Natural, es-
tão seguindo os procedimen-
tos internos de governança 
corporativa com as respecti-
vas análises de conformida-
de e integridade necessárias 
ao processo sucessório da 
companhia.

CVM regula mais de 50  
mil entidades em 2018

O número de participantes 
regulados pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
totalizou 50.411 entidades em 
2018, representando alta de 
4,2% em relação ao final do ano 
anterior. A informação é desta-
que do Boletim de Mercado 
da Autarquia publicado nesta 
quinta-feira, e consolida os da-
dos de 2018 referentes aos mer-
cados sob regulação da CVM.

Segundo Bruno Luna, 
chefe da Assessoria de Aná-
lise Econômica e Gestão de 
Riscos (ASA), o crescimen-
to de fundos de investimen-

tos durante o período, em 
mais de 17 mil, colaborou 
para esse aumento signifi-
cativo. “A indústria de fun-
dos do Brasil é a maior do 
mundo em quantidade. É 
importante ressaltar ainda o 
crescimento de agentes au-
tônomos registrados, 17% a 
mais do que no fechamento 
de 2017”, comentou. O esto-
que total de valores mobiliá-
rios sob regulação da CVM 
finalizou o ano estimado em 
R$ 18,9 trilhões, o dobro do 
valor encontrado em janeiro 
de 2014, de R$ 9 trilhões.

Banco centrais aumentam 
demanda global por ouro 

A demanda mundial por 
ouro aumentou em 2018, 
quando os bancos centrais 
fizeram a maior compra em 
muitas décadas e o investi-
mento em barras e moedas 
da commodity acelerou no 
segundo semestre, disse na 
quinta-feira um relatório ana-
lisado pela agência Xinhua.

A demanda mundial por 
ouro cresceu 4% em termos 
anuais para cerca de 4.345 
toneladas no ano passado, 
segundo o relatório emitido 
pelo Conselho Mundial de 

Ouro (WGC, em inglês).
As compras líquidas de 

ouro por bancos centrais re-
gistraram um aumento anual 
de 74% para 651,5 toneladas 
em 2018, a segunda maior 
cifra anual registrada, segun-
do o relatório.

Em 2018, a demanda por 
ouro para joias ficou em 
2.200 toneladas, basicamen-
te o nível do ano anterior. A 
demanda por barras e moe-
das de ouro expandiu-se 4%, 
para 1.090 toneladas no ano 
passado.
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Lucro do Bradesco cresce 13,4%, para R$ 21,6 bilhões
Banco prevê 
fechamento de 
mais 100 agências 
este ano

O Bradesco, segundo 
maior banco privado do país, 
divulgou lucro líquido no 
quarto trimestre de R$ 5,83 
bilhões do ano passado, alta 
de 19,9% sobre o mesmo pe-
ríodo do ano anterior e acima 
da expectativa média de ana-
listas, que era de R$ 5,526 
bilhões, segundo a Refini-
tiv. No acumulado de 2018 
o lucro líquido chegou a R$ 
21,6 bilhões, expansão de 
13,4%.  “O banco está e es-
tava (em 2018) ajustado para 
crescer”, frisou o presidente-
executivo do banco, Octavio 
de Lazari Junior, na telecon-
ferência de resultados nesta 
quinta-feira.

O lucro líquido da Bra-
desco Seguros no 4º trimes-
tre foi de R$ 1,8 bilhão, au-
mento de 21,9% em relação 
ao trimestre anterior e 26,7% 
em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior. No ano 
de 2018, o resultado de segu-
ros do Bradesco somou R$ 
7,838 bilhões, incremento de 
15,4% ante 2017, quando foi 
de R$ 6,792 bilhões.

O banco anunciou metas 
mais agressivas para 2019 e 
disse que tem interesse por 

ativos que possam ser pri-
vatizados. O Bradesco fixou 
uma meta de crescimento de 
9% a 13% em 2019, após 
expansão de 7,8% em 2018. 
Sobre outras projeções de 
crescimento para este ano, o 
Bradesco comunicou como 
fato relevante ao mercado 
que prevê margem financei-
ra entre 4% a 8%, prestação 
de serviços 3% a 7%; e de 
despesas operacionais (des-
pesas administrativas e de 
pessoal) 0% a 4%.

O banco também infor-
mou atingir como resultado 
das operações de seguros, 
previdência e capitalização 
expansão de 5% a 9%. Já de 
PDD Expandida (despesa) 
prevê uma margem entre 
R$11,5 bilhões a R$ 14,5 
bilhões.

Octavio de Lazari Junior 
disse que pretende fechar até 
100 agências em 2019, redu-
zindo o ritmo do ano passa-
do, dadas as expectativas de 
mais demanda por emprésti-
mos em uma economia em 
recuperação. Lazari infor-
mou que o banco vai analisar 
oportunidades de aquisição 
de financeiras estatais que o 
governo brasileiro pretende 
privatizar.

Carteira de crédito

A carteira de crédito ex-
pandida em dezembro de 
2018 atingiu R$ 531,6 bi-
lhões, crescimento de 1,6% 

Octavio de Lazari Junior: ‘O banco está  
e estava ajustado para crescer’

em relação ao trimestre an-
terior e 7,8% com relação ao 
mesmo período no ano an-
terior. “Com a reação mais 
rápida do que a esperado no 
crescimento dos emprésti-
mos, o Bradesco parece estar 
se movendo para um novo 
ciclo de empréstimos”, es-
creveram analistas do UBS.

Às 14h26 (horário de Bra-
sília), a ação do Bradesco 
tinha alta de quase 6%, para 
nova máxima histórica do 
papel.

De acordo com o balan-
ço, a provisão do banco para 
perdas com inadimplência 
caiu 31,8% ano a ano, mos-
trando a melhora no perfil de 
crédito. O índice de inadim-
plência acima de 90 dias fi-
cou em 3,5%, 0,1 ponto per-
centual do terceiro trimestre.

Como resultado, o retor-

no sobre o patrimônio líqui-
do do banco também subiu, 
atingindo 19,7%, um au-
mento de 0,7 ponto percen-
tual em relação ao trimestre 
anterior. “O banco está con-
fiante de que pode apresen-
tar maior rentabilidade”, 
disse Lazari, sem mencionar 
metas específicas.

O resultado operacional 
no 4º trimestre foi de R$8,6 
bilhões, aumento de 2,1% 
em relação ao trimestre an-
terior e 32,9% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior.

O Bradesco vem buscan-
do aumentar a rentabilidade 
dos clientes de varejo que 
assumiu com a compra do 
HSBC para aumentar o re-
torno sobre o patrimônio. 
A receita líquida de juros 
também deverá se recuperar 

neste ano, crescendo entre 4 
e 8%, disse o banco.

Os ativos totais, em de-
zembro de 2018, registraram 
saldo de R$1,386 trilhão, 
crescimento de 2,2% em re-
lação ao saldo do trimestre 
anterior. O retorno anualiza-
do sobre os Ativos Médios 
foi de 1,6%.

A margem financeira total 
foi de R$16,8 bilhões, cres-
cimento de 6,6% em relação 
ao trimestre anterior e 6,1% 
com relação ao mesmo pe-
ríodo no ano anterior. As re-
ceitas de prestação de servi-
ços foram 3,9% maiores que 

no trimestre anterior e 4,0% 
maiores quando comparadas 
com o 4º trimestre de 2017. 

Os recursos captados e 
administrados somaram 
R$ 2,139 trilhões, um 
crescimento de 2,4% em 
relação ao trimestre ante-
rior e 7,6% na compara-
ção com o mesmo período 
do ano anterior. 

O patrimônio líquido, em 
dezembro de 2018, somou 
R$ 121,121 bilhões, um 
crescimento de 4,7% em re-
lação ao trimestre anterior e 
9.7% em relação a dezembro 
de 2017.

Seguros contribuíram com 1/3 
O índice de sinistralidade 

da Bradesco Seguros atingiu 
70,4% uma melhora de 2 
pontos percentuais  com re-
lação ao trimestre anterior e 
o Índice Combinado atingiu 
80,8% uma melhora de 3,3 
p.p. com relação ao trimestre 
anterior.

O lucro líquido da segu-
radora do banco, a Bradesco 
Seguros, somou R$ 1,782 
bilhão no quarto trimestre, 
26,7% maior em um ano e 
21,9% superior no compa-
rativo trimestral. No exercí-
cio de 2018, o resultado foi 
15,4% maior, para R$ 6,389 
bilhões.

No comparativo trimes-
tral e anual, o banco explica 
no balanço que a evolução 
reflete a melhora dos índices 

de sinistralidade e comer-
cialização, com destaque 
nos segmentos de “Saú-
de”, “Vida e Previdência” e 
“Auto RE”.  Em relação ao 
trimestre anterior, o banco 
destacou o aumento do fatu-
ramento, justificado princi-
palmente pela evolução nos 
produtos de “Vida e Previ-
dência”.

Segundo o banco, cabe 
destacar, que ao final de de-
zembro o Teste de Adequa-
ção de Passivos – TAP, não 
apresentou qualquer efeito 
no resultado, uma vez que a 
mais valia dos títulos man-
tidos até o vencimento foi 
superior a necessidade de 
complemento de provisão, 
conforme Circular Susep nº 
543/16.

MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 
CNPJ 24.944.194/0001-41 - NIRE 33.300.3202.37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11:00 horas do dia 15 de fevereiro 
de 2018, na sede social da Companhia, na Praça Quinze de Novembro,  
nº 20, sala 602, Sup. R. Mercado, 12, Centro, na Cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada
a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do Artigo 
124 da Lei 6404/76, conforme alterada. MESA: Assumiu a presidência dos 
trabalhos, na forma do artigo 10, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o Sr. 
Marco Antônio Resende Faria, que convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha 
Xavier, para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Eleição do Diretor sem Deno-
minação da Companhia, em função da destituição do Sr. Marcus Pereira 
Aucélio. DELIBERAÇÕES: Eleger, por unanimidade, para o cargo de Dire-
tor sem Denominação da Companhia, o Sr. Raul Lycurgo Leite, brasileiro, 
casado, advogado, domiciliado na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 
e 602, Centro - RJ, portador da carteira de identidade nº 1288658, expedida 
pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 658.219.551-49, em função da 
destituição do Sr. Marcus Pereira Aucélio. Desta forma, a composição da 
Diretoria da Companhia passa ser a seguinte: 

Diretoria
(Vigência de mandato: 3 anos - De 26/04/16 a 26/04/2019)
Marco Antônio Resende Faria - Diretor sem Denominação

Marcus Pereira Aucélio - Diretor sem Denominação
Raul Lycurgo Leite - Diretor sem Denominação

O mandato do Sr. Raul Lycurgo Leite como Diretor sem Denominação da 
Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. se estenderá até 26 de 
abril de 2019. Não obstante o término de seu mandato, o Diretor ora eleito 
permanecerá em seu respectivo cargo até a posse e investidura de seu res-
pectivo substituto. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade e que não se acha 
incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como 
não se acha incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor-
no, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram 
encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi assinada por todos. Marco Antônio Resende Faria 
- Presidente; Bárbara da Cunha Xavier - Secretária. Acionistas: Transmis-
sora Aliança de Energia Elétrica S.A.; Marco Antônio Resende Faria.
ANEXO I: Livro de Presença de Acionistas: Ata de Assembleia Geral Ex-
traordinária de Acionistas da Miracema Transmissora de Energia Elétrica
S.A. realizada em 15 de fevereiro de 2018. Acionista: 1. TRANSMISSORA
ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 07.859.971/0001-30, com sede na Praça XV de Novembro, nº 20,
salas 601 e 602, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, neste ato represen-
tada na forma do seu Estatuto Social por seus diretores, Srs. Marcus Pereira 
Aucélio e Marco Antônio Resende Faria. Ações/Quantidade: 139.999.999;
2. MARCO ANTÔNIO RESENDE FARIA, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da Carteira de Identidade M-1.487.311, expedida pela
SSP/MG, e do CPF/MF 326.820.696-49, domiciliado na Praça XV de No-
vembro, nº 20, salas 601 e 602, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 1.
TOTAL: 140.000.000. JUCERJA. Certifico o arquivamento em 16/03/2018
sob o número 00003167698. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF nº 60.869.336/0001-17 - NIRE 33.300.32002-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/01/2019
1. Data, Hora e LocaL: Em 29/01/2019, às 10h, na sede social da Lafar-
geHolcim (Brasil) S.A. (“Cia.”), na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 1.501
e 1.502, Centro/RJ. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de con-
vocação tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade
do capital social, nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital so-
cial, conforme se verifica das assinaturas lançadas no Livro de Presença de
Acionistas da Cia.. 4. Mesa: Esteban Guillermo Garcia Garcia, Presidente;
e Francine Bolutavicius, Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre o (i)
aumento do capital social da Cia. no montante de R$ 385.000.000,00 e (ii)
reforma e consolidação do Estatuto Social para refletir a nova cifra do capital
social. 6. Deliberações: Após exame, discussão e votação das matérias, os
acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições,
deliberaram o quanto segue: 6.1. Foi aprovada a lavratura da presente Ata
na forma de sumário, assim como sua publicação com a omissão das assi-
naturas dos acionistas presentes, nos termos do Art. 130, §§ 1º e 2º da Lei
das S.A. 6.2. Foi aprovado o aumento de capital da Cia. no montante de R$
385.000.000,00 com a subscrição de 26.671 novas ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 14.435,15 por ação,
nos termos do inciso II do § 1º do Art. 170 da Lei das S.A.. 6.3. Os recursos do
aumento de capital serão destinados ao capital social da Cia.. Nenhum valor
será utilizado para a formação da reserva de capital social da Cia.. 6.4. As
novas ações ordinárias subscritas serão integralizadas pelas acionistas Hol-
cim Investments (Spain) SL e Holderfin BV, na proporção de suas respectivas
participações acionárias, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30
dias a contar da presente data, conforme Boletim de Subscrição na forma do
Anexo I. 6.5. Como resultado da deliberação ora aprovada, o capital social da
Cia., atualmente de R$ 5.385.234.562,95 passa para R$ 5.770.234.562,95.
Em consequência do referido aumento do capital social, o caput do Art. 5º
do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 5º: O capital social é de R$ 5.770.234.562,95 representado por 175.062 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito.” 6.6.
Em razão das deliberações aprovadas, os acionistas aprovaram a reforma e
consolidação do Estatuto Social da Cia., o qual passa a fazer parte integran-
te da presente ata, como Anexo II, independentemente de transcrição. 6.7.
Ficam os administradores da Cia. autorizados a praticarem todos os atos
necessários à efetivação do aumento de capital, incluindo os registros e aver-
bações nos órgãos públicos e privados que se façam necessários para tal
fim. 7. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura
da presente ata, a qual foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos pre-
sentes. Mesa: Esteban Guillermo Garcia Garcia - Presidente; Francine Bolu-
tavicius - Secretária. Acionistas: Holcim Investments (Spain) SL; Holderfin BV.

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

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

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AUTO POSTO JARI LTDA., CNPJ 01.311.132/0001-05, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente – SCMA, 
através do processo nº.26/510.052/2019, a Licença Municipal de Operação 
para Comércio Varejista de combustível, localizado na R. Adolfo Bergamini, 
Nº 288, Engenho de Dentro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.730-000.

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




