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Marco Aurélio 
nega suspensão 
das apurações do 
caso Queiroz

A investigação sobre as mo-
vimentações atípicas de Fabrício 
Queiroz, assessor e amigo da famí-
lia Bolsonaro, continuará a cargo do 
Ministério Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ). O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), rejeitou o pedido da defesa 
do senador Flávio Bolsonaro (PSL-
RJ) para suspender as apurações.

O ministro decidiu também re-
tirar o sigilo do processo. O caso 
chegou ao Supremo em janeiro, du-
rante o período de recesso no Judi-
ciário. Na ocasião o ministro Luiz 
Fux, que estava no plantão, sus-
pendeu temporariamente as inves-
tigações até uma decisão de Marco 
Aurélio – sorteado relator do caso.

Queiroz era lotado no gabinete 
do deputado estadual e agora se-
nador, filho do presidente Jair Bol-
sonaro. O MP apura dados de rela-
tório do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) que 
aponta uma movimentação atípica 
de R$ 1,2 milhão em uma conta em 
nome do ex-assessor.

Além da movimentação na conta 
do ex-assessor, o Coaf também viu 
indícios em relação a Flávio Bolso-
naro, que teria feito depósitos em 
dinheiro em sua conta-corrente so-
mando R$ 96 mil. O montante foi 
dividido em 48 depósitos de R$ 2 
mil cada. O senador alega que este 
é o limite permitido nas máquinas 
de autoatendimento do banco. O 
fracionamento de depósitos e sa-
ques é uma das suspeitas apontadas 
por especialistas para lavagem de 
dinheiro.

Depois do frango, a soja
Lobby do agrotóxico 
ganha espaço, e Rússia 
ameaça suspender 
importação

A Rússia anunciou nesta sema-
na que suspenderá a importação de 
soja do Brasil caso não sejam res-
peitados os limites de agrotóxicos 
determinados pela legislação da-
quele país. A nação comandada por 
Vladimir Putin é a sétima maior im-
portadora da soja brasileira, ficando 
atrás da China, Espanha, Holanda, 
Turquia, Irã e Tailândia. Em 2018 
as importações russas somaram 
US$ 450 milhões.

É o segundo revés do agrone-
gócio brasileiro desde a posse do 
novo governo. Em 21 de janeiro, 
a Arábia Saudita barrou a impor-
tação de carne de frango de cinco 
dos 30 frigoríficos que exporta-
vam para o país. A alegação foi de 
“critérios técnicos” não especifi-
cados, mas não se descartou que 
a proibição foi uma retaliação ao 
anúncio feito pelo Governo Bol-
sonaro de transferir a embaixada 
brasileira em Israel de Tel Aviv 
para Jerusalém.

O professor Marcos Pedlowski, 
da Universidade Estadual do Nor-
te Fluminense (Uenf), afirmou, 
em entrevista à RBA, que medidas 

semelhantes à dos russos deverão 
ser tomadas por outros países. “Se 
a Rússia, que é mais permissiva 
com agrotóxicos, sinaliza assim, a 
União Europeia será quase que for-
çada a seguir.”

Autoridades russas comunica-
ram a detecção de traços de gli-
fosato em carregamento de soja 
proveniente do Brasil. Segundo o 
Ministério da Agricultura brasilei-
ro, “os níveis detectados são mais 
de cem vezes inferiores (sic) aos 
limites acordados no Codex Ali-

mentarius e não constituem, por-
tanto, risco à saúde”.

No Brasil, o limite máximo 
permitido é de 10 ppm (partes 
por milhão), inferior ao defi-
nido no Codex Alimentarius 
(20 ppm), mas superior ao es-
tabelecido pelas autoridades 
russas, que é de 0,15 ppm. “As 
autoridades brasileiras inicia-
ram processo de averiguação e 
investigação interna e estão em 
contato permanente com suas 
contrapartes russas, de modo a 

evitar solução de continuida-
de”, garante o Ministério.

O lobby do veneno ganhou mui-
to espaço no novo governo. Em ja-
neiro foram liberados 28 agrotóxi-
cos e princípios ativos, entre eles, o 
Sulfoxaflor, “que já foi banido nos 
Estados Unidos e agora só pode 
ser usado por lá em condições alta-
mente controladas”, disse o profes-
sor Pedlowski, que também é co-
laborador do Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais 
da Universidade de Lisboa.

Rodrigo Maia é reeleito e 
presidirá Câmara pela 3ª vez

Pela terceira vez consecutiva, o deputado Rodrigo Maia (DEM-
RJ) vai ocupar a Presidência da 
Câmara dos Deputados. Ele foi 
eleito em 1º turno para o biênio 
2019-2020, com 334 votos.

Rodrigo Maia derrotou outros 
seis candidatos que concorreram 
como avulsos: Fábio Ramalho 
(MDB-MG), que teve 66 votos; 
Marcelo Freixo (PSOL-RJ), com 

50 votos; JHC (PSB-AL), com 
30 votos; Marcel Van Hattem 
(Novo-RS), com 23 votos; Ricar-
do Barros (PP-PR), com 4 votos; 
e General Peternelli (PSL-SP), 
com 2 votos. Maia foi candidato 
oficial do bloco PSL, PP, PSD, 
MDB, PR, PRB, DEM, PSDB, 
PTB, PSC e PMN.

Um brinde ao vinho
O Brasil já conta com 30 mi-

lhões de consumidores de vinho. 
A média anual de consumo é de 
1,9 litro por pessoa no ano, alta de 
15,85% nos últimos três anos. Este 
aumento se reflete na busca por 
mais informação sobre a bebida. E 
aqui começa VINHOS ETC., co-
luna assinada por Míriam Aguiar, 
que estreia nesta edição do MONI-
TOR MERCANTIL.

Doutora em Comunicação 
e Cultura (USP) e pós-doutora 
em Sociologia Rural (UFRRJ), 
Míriam dedicou suas pesquisas 
de doutorado e pós-doutorado 
(UFRRJ/UMR Innovation, Mon-
tpellier, França) a estudos sobre 
mercados de qualidade e consu-
mo de vinhos.

Tem três livros publicados, 
dois dentre eles sobre o vinho: O
vinho na era da técnica e da in-
formação: um estudo sobre Bra-

sil e Argentina e A qualidade no 
consumo do vinho. Atua há mais 
de 15 anos como docente e pro-
fissional das áreas de Comunica-
ção (MG e UVA Rio) e EnoGas-
tronomia (Senac Rio, Senac MG, 
ABS MG).

É representante no Brasil da 
Escola de Sommellerie Cafa, 
sediada em Bordeaux, e das Es-
pecializações Internacionais em 
Gastronomia da Université Cer-
gy Pontoise, com sede em Paris, 
França. É autora e apresentadora 
da série Uva & Vinho, da Web TV 
UVA, e presta consultoria para o 
mercado de vinhos.

A coluna, que será publicada 
quinzenalmente, aos finais de se-
mana, começa com um tema que 
esquenta a cabeça do brasileiro 
neste verão: espumantes para re-
frescar o calor! 
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Indústria  
perde fôlego e 
retrocede ao  
nível de 10 anos

A produção industrial brasileira 
fechou 2018 com uma alta de 1,1% 
frente ao ano anterior, ficando no 
mesmo nível de março de 2009 
e 16,3% abaixo de maio de 2011, 
maior patamar alcançado pelo se-
tor. Em 2017, a alta ficou em 2,5%. 
Os dados são da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM Brasil) do IBGE.

Ao recuar 1,1% no quarto trimes-
tre de 2018, a indústria interrompeu 
o comportamento positivo que vi-
nha desde o primeiro trimestre de 
2017 e permaneceu com a clara per-
da de ritmo frente aos resultados do 
primeiro (2,8%), segundo (1,8%) e 
terceiro trimestres de 2018 (1,2%).

Em dezembro de 2018, a produ-
ção subiu 0,2% frente ao mês an-
terior (série com ajuste sazonal, ou 
seja, levando em conta fatores pró-
prios de cada mês). Em relação a 
dezembro de 2017, a indústria caiu 
3,6%.

A redução na intensidade da 
produção industrial foi observada 
nas quatro grandes categorias eco-
nômicas, com destaque para bens 
de consumo duráveis, que passou 
de alta de 7,1% no terceiro trimes-
tre de 2018 para queda de 3,1% 
nos últimos três meses do ano, 
pressionada, em grande parte, 
pela menor fabricação de automó-
veis (de 14,7% para -1,2%). Bens 
de capital (de 7,3% para 3,4%), 
bens intermediários (de 0,7% para 
-1,4%) e bens de consumo semi 
e não-duráveis (de -0,4% para 
-1,0%) também contribuíram para 
esse movimento.

Reprodução/YouTube

Pedlowski alerta que outros países devem tomar a mesma atitude
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Estamos novamente diante 
de uma tragédia de grande im-
pacto ecossocial: mais uma bar-
ragem de rejeitos de minerado-
ra que se rompe, deixa mortes e 
“terra arrasada” no caminho da 
lama, descendo como avalan-
che. Mais uma vez, em Minas 
Gerais. Mais uma vez, trata-se 
da Vale, a mesma empresa en-
volvida na ruptura de outra bar-
ragem que soterrou um povoa-
do em Mariana, com mortes, e 
contaminou todo o Rio Doce. 
Isto três anos e pouco atrás. A 
gente nem sabe direito quantas 
“bombas” de rejeitos de mine-
radoras existem pelo Brasil afo-
ra, ameaçando vidas humanas, 
a integridade dos territórios e 
todas as formas de vida.

Nossa solidariedade imediata 
às famílias das vítimas atingi-
das diretamente – funcionários 
da própria Vale e moradores dos 
povoados de Brumadinho – não 
deve ter limites. Precisamos, 
também, nos somar a todos que 
clamam por justiça e reparação, 
a mais rápida possível. A irres-
ponsabilidade não pode, mais 
uma vez, ficar impune e esque-
cida. Mas nada, absolutamente 
nada, vai repor as vidas perdi-
das e devolver a integridade da-
quele território.

Será que tragédias assim po-
dem ser toleradas como “efei-
tos colaterais” do tal desen-
volvimento? Desenvolvimento 
econômico, assentado numa 
lógica de crescimento na busca 
desenfreada por lucros a todo 
custo e acumulação capitalista, 
está longe de se preocupar com 
a vida e a integridade da natu-
reza. As empresas não pensam 
sua responsabilidade de uma 
perspectiva ética. Limitam-se 
fundamentalmente a gerar divi-
dendos aos seus acionistas, com 
olho em sua cotação na bolsa de 
valores.

E governos se esforçam para 
não dificultar a vida das empre-
sas, mesmo com a sociedade 
cobrando mais e mais responsa-
bilidade social e ecológica, com 
governança adequada e com to-
tal transparência. Para comple-
tar, estamos numa conjuntura 
política de um novo governo 
disposto a afrouxar controles 
sociais e ambientais em nome 
de um anacrônico absolutismo 
do livre mercado.

Penso que se faz necessário 
esclarecer alguns pressupostos 
que considero fundamentais 
para melhor situar meus argu-
mentos. Viver é trocar com a 
natureza. Não há forma de vida 
sem tal troca, pois somos natu-
reza nós mesmos. O que mudou 
e muito foi a nossa capacidade 
tecnológica na relação com a 
natureza para satisfazer as nos-
sas necessidades e desejos.

Com o desenvolvimento 
científico e tecnológico, des-
vendamos segredos da dinâmi-
ca ecológica natural e aumenta-
mos em muito a possibilidade 
de produzir bens. Mais: hoje te-
mos capacidade de destruir e já 
ultrapassamos em muito alguns 
dos limites naturais que garan-
tem a integridade de sistemas 
ecológicos essenciais à biosfera 
no planeta.

Ao invés de nos pensarmos 
como parte da natureza e nós 
mesmos como parte essencial 
em sua evolução, como força 

ecossocial, temos uma concep-
ção dominante do domínio e 
exploração, sem limites, levan-
do à destruição. Pior, o modelo 
dominante da economia é gerar 
lucros e acumular, destruindo  
natureza e concentrando a ri-
queza gerada. Até quando?

Os exemplos de ruptura com 
as possibilidades de suporte e 
regeneração da natureza são 
muitos. Nossa civilização atu-
al, por exemplo, é movida por 
energia fóssil. Extraímos car-
vão, petróleo e gás para mover 
nossas economias e nosso bem 
estar. Mas estamos queimando 
num curto período da história 
da humanidade o que a natureza 
levou milhões de anos para pro-
duzir. Pior, estamos queiman-
do e emitindo gases que estão 
levando à mudança climática, 
tragédia anunciada para logo 
ali, mas que teimamos em não 
ver. E existem os vazamentos 
de petróleo, sempre grandes 
tragédias.

Aliás, do petróleo sai o plás-
tico, hoje uma grande ameaça 
para a integridade do ciclo da 
água, vital para qualquer forma 
de vida. Mas dá para conceber a 
vida que levamos sem petróleo? 
Hoje, já sabemos que tecnolo-
gicamente existem alternativas, 
mas o problema é mais de res-
ponsabilidade ecossocial das 
empresas e de poder na socie-
dade.

O extrativismo é uma ativi-
dade essencial, mas pode ser 
praticado com responsabili-
dade, tanto na extração em si 
como nos impactos ecosso-
ciais. Destruir territórios e sua 
população não pode ser tratado 
como uma fatalidade, pois não 
é. É atividade de riscos, que de-
vem e podem ser evitados. De 
forma nenhuma é aceitável o 
extrativismo desenfreado, sem 
as devidas análises e medidas 

para garantir resiliência ecosso-
cial no território impactado.

As empresas não podem ser 
tão irresponsáveis, sem trans-
parência, pois o extrativismo 
está entre as atividades mais 
lucrativas, mas de grande po-
tencial destrutivo. Mesmo não 
acontecendo desastres, a jazida 
de minério um dia acaba. Sobra 
somente o buraco da mina, com 
os rejeitos, para o território e a 
cidadania local.

Como cidadania, temos uma 
gigantesca tarefa pela frente de 
repensar o lugar do extrativis-
mo em nossa economia e o tipo 
de responsabilidade ecossocial 
a cobrar das empresas envolvi-
das e do próprio governo na sua 
regulação. Está em jogo a inte-
gridade dos territórios e de suas 
populações locais, mas sobretu-
do o próprio futuro coletivo.

Afinal, a tal riqueza natural 
uma vez extraída empobrece 
o território e gera um passivo 
nosso em relação a futuras ge-
rações, que não a terão e, tal-
vez, dela fariam um uso mais 
sustentável. O debate sobre 
tais questões ainda é dominan-
temente deixado para os dire-
tamente atingidos. Precisamos 
transformar isto em questão de 
cidadania. Precisamos de outra 
relação na troca com a nature-
za, diferente do predatório ex-
trativismo.

Outra economia é possí-
vel, mas estamos longe de 
conseguir emplacar o pró-
prio debate a respeito. Tarefa 
difícil, mas inadiável. Basta 
ter presente o consenso que 
há no Brasil, hoje, sobre a 
“salvação” que representa 
para o país o extrativismo 
das reservas de petróleo do 
pré-sal, por exemplo.

q  Cândido Grzybowski
Sociólogo, é presidente do Ibase.

Temos a gigantesca 
tarefa de repensar 
o lugar do 
extrativismo na 
economia

Até quando?

O equilíbrio entre alarmismo e responsabilidade ambiental

Brumadinho e a 
importância da 
gestão de riscos

Menos de quatro anos depois do desastre da 
Samarco, em Mariana, tido até então como a 
maior tragédia ambiental da história do Brasil, 
Brumadinho, também em Minas Gerais, sofre 
com o rompimento de outra barragem de dejetos 
minerais da Vale, causando um dano ainda maior 
que o incidente anterior.

Em 2018, a Hydro Alunorte, mineradora local-
izada no município de Barcarena, no Pará, tam-
bém ocupou boa parte dos noticiários quando so-
freu um transbordamento de seu depósito de água 
contaminada, provavelmente ocasionado pelas 
fortes chuvas de verão. Dessa forma, são três aci-
dentes gravíssimos ocorridos em um intervalo de 
três anos.

Três tragédias sociais e ambientais, sendo duas 
de responsabilidade da mesma empresa, a Vale. 
Todos esses casos mostram que há um deliberado 
descaso à gestão em nosso país. Infelizmente, o 
modelo administrativo das empresas brasileiras 
está muito mais focado em remediar os prob-
lemas do que em preveni-los. O mesmo pode ser 
notado com os recentes problemas com pontes na 
cidade de São Paulo. Enquanto não há um prob-
lema instaurado, ninguém pensa na manutenção 
preventiva.

Todos os prejuízos humanos, ambientais e fi-
nanceiros poderiam ter sido evitados com uma 
medida muito simples: a implementação de um 
Sistema de Gestão, baseado nas metodologias das 
normas ISO. Esse sistema é uma ferramenta efi-
caz para garantir que a empresa atenda aos req-
uisitos necessários para evitar novos desastres, 
fraudes de documentação, além de dar a devida 
resposta em caso de acidentes, de maneira a mini-
mizar danos.

Em Mariana, foram 230 municípios de Minas 
Gerais e do Espírito Santo afetados, não só pela 
inutilização da área pelos próximos 100 anos, 
graças aos agentes contaminantes, como também 
pelo suprimento de água, morte de fauna e flora 
da região, afetando inclusive sua economia. Até 
hoje, a Samarco pagou apenas 1% dos R$ 4 bil-
hões de multa aplicados a ela. Dá para imaginar 
que em Brumadinho a situação não deve ser mui-
to diferente. A impunidade compensou os riscos, 
fazendo com que a negligência levasse a uma tra-
gédia ainda maior.

No exterior, o modelo de gestão “vista grossa”, 
definitivamente, não compensa. Em 2010, a plata-
forma petroleira Deep Water Horizon, da Trans 
Ocean, explodiu, gerando vazamento de óleo 
por três meses no Golfo do México, despejando 
600 milhões de litros de poluentes no mar. A em-
presa pagou US$ 22 bilhões de multa e teve de 
gastar mais US$ 32 bilhões com a limpeza. Ela 
perdeu 35% de seu valor de mercado nos meses 
que se seguiram. Esse tipo de acontecimento cos-
tuma fazer com que a empresa repense toda a sua 
gestão, tirando lições importantes das tragédias.

A gestão de risco lá fora não é vista como uma 
obrigação a mais. Ela faz parte do negócio. É uma 
das bases para o seu devido funcionamento. A 
gestão adequada, inclusive, permite que práticas 
anticorrupção sejam aplicadas.

O Brasil ainda é o país em desenvolvimento 
com o menor número de empresas certificadas 
em diversas normas, inclusive considerando suas 
renovações periódicas. Nos últimos cinco anos, 
perdemos quase 80% das certificações internacio-
nais ligadas a algum tipo de gestão (ambiental, 
saúde ocupacional, riscos, qualidade, continui-
dade de negócios, entre outras).

Segundo dados do Inmetro, saímos de 30 mil 
empresas certificados em 2015, para pouco mais 
de 6 mil no fim de 2018. Isso demonstra como 
a cultura brasileira não enxerga valor na prática 
de gestão, vendo isso como um ônus, um custo, 
e não como uma ferramenta para melhorar a 
maturidade e qualidade dos produtos e serviços 
prestados. Enquanto não desenvolvermos uma 
maturidade de gestão voltada ao planejamento 
e à gestão de risco, infelizmente, continuaremos 
sendo vítimas dessas tragédias.

q  Alexandre Pierro
Engenheiro mecânico, é fundador da Palas.

Importante a afirmação do 
presidente Bolsonaro em seu 
discurso no Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, quanto 
às suas metas de conciliar a 
produção agropecuária, o de-
senvolvimento e a preservação 
ambiental. A mensagem atenua 
eventuais preocupações quan-
to a um tema prioritário, cuja 
abordagem pelo novo governo 
ainda precisa ser melhor enten-
dida: a posição do Brasil frente 
ao aquecimento da Terra/efeito 
estufa e as políticas públicas 
necessárias ao engajamento de 
nosso país, como protagonista, 
na luta do Planeta contra as mu-
danças climáticas.

No trato do assunto, parece 
haver alguns diagnósticos pre-
cipitados por parte de membros 
do novo gabinete. Isso ficou 
claro em artigo do ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, no qual ele inclui o 
“alarmismo ambiental” entre 
os tópicos do pretenso “marx-
ismo cultural a ser extirpado do 
Itamaraty, por determinação do 
presidente”.

Sem entrar no mérito da 
política externa, que certamente 
será conduzida com base na de-

fesa dos interesses brasileiros, 
cabe esclarecer que não há 
alarmismo nos pareceres de 
reconhecidos organismos inter-
nacionais quanto aos riscos das 
mudanças climáticas. Os níveis 
de dióxido de carbono na at-
mosfera estão aumentando em 
velocidade recorde, conforme 
demonstrou, cientificamente, 
a Organização Meteorológica 
Mundial (OMM). A questão, 
portanto, não é ideológica; é 
técnica e ecológica!

Daí a importância do Acordo 
de Paris, firmado em dezembro 
de 2015, na COP21 – Conven-
ção-Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima, 
que entrou em vigor em 4 de 
novembro de 2016. O Brasil 

é um dos 180 países que já o 
ratificaram, dentre os 197 sig-
natários.

Nosso compromisso básico 
perante o tratado é reduzir até 
2030 as emissões de gases 
de efeito estufa em 43%, na 
comparação com 2005. Para 
isso, é fundamental aumentar 
exponencialmente a partici-
pação de fontes mais limpas 
e renováveis em nossa matriz 
energética.

Um dos grandes trunfos 
brasileiros é que nenhum 
outro país tem potencial como 
o nosso para fabricar etanol e 
biodiesel num elevado padrão 
de sustentabilidade econômi-
ca, ambiental e social. Trata-
se de um diferencial competi-
tivo que deverá gerar muitos 
investimentos, divisas e em-
pregos.

Estratégia relevante para que 
tenhamos êxito no âmbito desse 
desafio encontra-se na Política 
Nacional de Biocombustíveis – 
RenovaBio (Lei 13.567/2017). 
Esta começa a propiciar ganhos 
de produtividade e eficiência, 
contribuindo para que produ-
zamos cada vez mais energia 
limpa e renovável e reduzamos 

paulatinamente a emissão de 
carbono e dos gases de efeito 
estufa.

Assim, é necessário identifi-
car com clareza o que, de fato, 
define a responsabilidade am-
biental do Brasil perante sua 
economia, sua população e o 
mundo e aquilo que poderia ser 
taxado como exagero alarmista 
com viés ideológico.

Cumprir os compromissos 
relativos ao Acordo de Paris e 
ampliar a participação de fontes 
renováveis e limpas na matriz 
energética nada tem a ver com 
“marxismo cultural”. Trata-se, 
sim, de um objetivo democráti-
co, capitalista e ambiental-
mente correto. Seu êxito será 
imensa contribuição ao desen-
volvimento, em sintonia com 
os propósitos do novo governo 
de recuperar a economia, criar 
empregos e promover o cresci-
mento sustentado.

q  João Guilherme 
Sabino Ometto

Engenheiro, é vice-presidente do 
Conselho de Administração da 
Usina São Martinho e membro 

da Academia Nacional de 
Agricultura (ANA).

Ampliar a 
participação de 
fontes renováveis 
nada tem a ver com 
‘marxismo cultural’
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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

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27  -  NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 05 de dezembro de 2018, às 10 horas, na sede social
da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua
Francisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a úni-
ca acionista representando a totalidade do capital social; e (ii) a Diretores da
Companhia. Publicações: Edital de Convocação:  Dispensada a publica-
ção de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76.
Mesa: André Pires de Oliveira Dias - Presidente. Julio César Nogueira - Se-
cretário. Ordem do Dia e Deliberações: A única acionista da Companhia
deliberou: 1. Preliminarmente, foi autorizado, pelo voto da única Acionista da
Companhia, representando a totalidade do capital social votante, a lavratura
da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação
com omissão das assinaturas da Acionista, nos termos do §§1º e 2º do arti-
go 130 da Lei nº 6.404/76. 2. A Acionista aprova a eleição do Sr. Sebastião
Fernando da Costa Furquim, brasileiro, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
29.119.189-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.318-52, com
endereço comercial na Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900, para o cargo de Diretor da Companhia a
partir desta data. 3.1. O mandato do Diretor eleito iniciar-se-á nesta data,
mediante a assinatura do termo de posse, e vigorará pelo prazo remanes-
cente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até a reali-
zação da Assembleia Geral Ordinária de 2020, que examinará os documen-
tos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício soci-
al encerrado em 31 de dezembro de 2019. 3.2. Consultado anteriormente, o
Diretor eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o im-
peça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não
ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes
da Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem interesse
conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/
76. 4. Em razão das deliberações constantes nos itens acima, a acionista
ratifica a atual composição da Diretoria da Companhia, qual seja: Como
Diretor Superintendente: • Marcelo Pereira Malta de Araújo, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-
7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 789.050.797-68. Como Dire-
tores: • Jeronimo José Merlo dos Santos, brasileiro, casado, publicitá-
rio, portador da Cédula de Identidade RG nº 303.007.070-4 IFP/RS e ins-
crito no CPF/MF sob o nº 459.077.490-91; • José Augusto Dutra Noguei-
ra, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
3.254.709 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 533.024.607-59; • Julio
César Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade R.G. de nº 18.240.564-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
110.501.188-71; • Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro, casado, admi-
nistrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o nº 758.418.867-20; e • Sebastião Fernando da
Costa Furquim, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 29.119.189-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
269.332.318-52. 4.1. Todos os Diretores possuem endereço comercial na
Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.941-900. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba-
lhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos pre-
sentes. aa) Ultrapar Participações S.A, na qualidade de Acionista; André
Pires de Oliveira Dias, na qualidade de Presidente da Mesa, Julio César
Nogueira, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Julio César Nogueira
- Diretor e Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro. Empresa: Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. - NIRE: 333.0029040-1
- Protocolo: 00-2019/016910-9 - Data do protocolo: 11/01/2019. Certifico o
Arquivamento em 15/01/2019, sob o número 00003482039.

EUA saem do acordo de desarmamento com a Rússia

Aumento da informalidade afeta Previdência
Desemprego 
cresceu 90,3% de 
2014 para 2018, 
ao passar de 6,743 
milhões para 
12,836 milhões

Ao divulgar os resultados 
de 2018 da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) Contínua, o IBGE 
destacou que a participação 
de contribuintes para a pre-
vidência entre o total de ocu-
pados diminuiu pelo segundo 
ano seguido – anos do gover-

no Temer. Isso reforça o argu-
mento de que a crise recente 
no sistema – embora de fato 
exista uma questão demográ-
fica a ser considerada – está 
na queda da arrecadação.

O número de pessoas con-
tribuindo para a previdência 
mantém-se relativamente 
estável, mas a participação 
caiu. Isso significa que há 
mais ocupados e menos gen-
te contribuindo. Em 2015, 
do total de ocupados no país, 
65% contribuíam, proporção 
que subiu para 65,5% no ano 
seguinte. Em 2017 e no ano 
passado, esses percentuais 
foram para 64,1% e 63,4%, 
respectivamente.

De 2014 a 2018, a não 
contribuição subiu de 35,4% 
para 36,6%. Em números 
absolutos, o total de pessoas 

que não participam subiu de 
32,6 milhões para 33,6 mi-
lhões (3%), enquanto o uni-
verso de contribuintes caiu 
de 59,5 milhões para 58,2 
milhões (-2,1%). Apenas de 
2017 para 2018, enquanto 
o número de contribuintes 
ficou praticamente igual, 
variação de 0,2%, o de não 
contribuintes cresceu 3,3%.

De acordo com o IBGE, 
a pesquisa apontou recorde 
na informalidade em 2018, 
o que resultou no menor nú-
mero de empregados com 
carteira assinada (32,9 mi-
lhões) na série histórica. 
Bateu recorde o total de em-
pregados sem carteira (11,2 
milhões) e de trabalhado-
res por conta própria (23,3 
milhões), assim como o de 
empregados domésticos (6,2 

milhões, menos de um terço 
com carteira).

O coordenador de Traba-
lho e Rendimento do institu-
to, Cimar Azeredo, observa 
que a taxa de desemprego re-
cua, mas não com criação de 
postos de trabalho formais. 
“Esses números refletem 
uma tendência que vínhamos 
observando, do aumento da 
informalidade se opondo à 
queda na desocupação”, afir-
ma. “A taxa anual de deso-
cupação, de 12,3%, mesmo 
sendo um pouco menor que 
a de 2017, está muito acima 
do ponto mais baixo da série, 
de 6,8% em 2014.”, acres-
centa. Em 2014, o número de 
desempregados foi estimado 
em 6,743 milhões. No ano 
passado, chegou a 12,836 mi-
lhões: crescimento de 90,3%.

Os Estados Unidos vão 
deixar o Tratado de Forças 
Nucleares de Alcance Inter-
mediário, também conhecido 
como Tratado INF, assinado 
em 1987 com a então União 
Soviética. O anúncio, que foi 
feito pela Casa Branca, nes-
ta sexta-feira, explica que a 
decisão será implementada 
em seis meses, a não ser que 
a Rússia “volte a respeitar o 
tratado” nesse período. Logo 
em seguida, a Otan afirmou 
que apoia a decisão norte-
americana. O tratado prevê 
que um rompimento unila-
teral seja comunicado com 
seis meses de antecedência.

“Amanhã (sábado), os Es-
tados Unidos vão suspender 
suas obrigações sob o Trata-
do INF e começar o processo 
de retirada, que será conclu-
ído em seis meses a não ser 
que a Rússia volte a respeitá-
lo por meio da destruição de 
todos os mísseis, lançadores 

e equipamentos associados 
que o violam”, afirma o co-
municado.

O presidente Donald 
Trump acusou a Rússia de 
violar o tratado e, por isso, 
já havia ameaçado deixá-lo. 
A Casa Branca dera prazo 
de 60 dias, até este sábado, 
para que a Rússia cedesse. 
O Kremlin nega que este-
ja desrespeitando o acordo. 
Negociadores veem poucas 
chances de os dois lados se 
acertarem.

Em Berlim, a chanceler 
federal Angela Merkel afir-
mou que a Rússia violou 
os termos do tratado e tem, 
agora, um prazo de seis me-
ses para atuar e evitar que a 
saída americana se concreti-
ze. Especialistas temem uma 
nova corrida armamentista 
se o anúncio se concretizar. 
Além disso, muitos analistas 
avaliam que os americanos 
não têm mais interesse no 

acordo por ele não incluir a 
China, que teria cerca de 2 
mil mísseis dentro do alcan-
ce previsto no tratado.

Os norte-americanos e 
a Otan acusam a Rússia de 
desrespeitar o tratado com 
os mísseis do tipo 9M729 
(SSC-8), que teriam alcan-
ce de 2.600 quilômetros, no 
mínimo, e poderiam atingir 
qualquer grande cidade eu-
ropeia. A Rússia afirma que 
o alcance desses mísseis está 
abaixo de 500 quilômetros.

A União Europeia (UE) 
apelou aos Estados Unidos e 
à Rússia para que cumpram 
na íntegra o Tratado INF, 
realçando que a Europa não 
quer ser um campo de bata-
lha. “Nós valorizamos mui-
to o acordo e esperamos e 
insistimos que seja mantido 
em total conformidade por 
ambas as partes”, salientou 
a alta representante da UE 
para a Política Externa, Fe-

derica Mogherini, após uma 
reunião informal com os mi-
nistros europeus do Exterior 
em Bucareste, na Romênia. 
A chefe da diplomacia euro-
peia afirmou que “a Europa 
é a região que mais se bene-
ficiou com esse acordo”.

O Tratado INF foi assi-
nado em 1987, ainda com 
a União Soviética, pelos 
então presidentes Ronald 
Reagan e Mikhail Gorba-
chov, em Washington. Ele 
prevê a eliminação de mís-
seis lançados de solo com 
alcance entre  500 e 5.500 
quilômetros e foi o primei-
ro acordo de desarmamento 
selado durante a Guerra Fria 
por ambos os países. O INF 
é visto como fundamental 
para a segurança na Europa. 
Para compensar o seu fim, 
países europeus poderão se 
ver obrigados a investir em 
armas nucleares para efeitos 
de dissuasão.

Por quem os sinos dobram
Mercado financeiro é importante para investir dinheiro, 

aplicar em ações e operações complexas, mas não pode 
tutelar a economia de um país, qualquer que seja. Os acon-
tecimentos em Brumadinho são exemplares. Após a Vale 
anunciar que encerraria operações de barragens similares, 
as bolsas subiram, com as ações da mineradora recuper-
ando parte do que perderam desde o acidente.

Como a Vale é uma das maiores exportadoras de ferro, 
e o mercado está em alta, as cotações do metal subiram; 
a lógica do mercado financeiro não é o impacto na corpo-
ração, mas a margem de lucro na operação. É o mesmo 
que acontece quando uma companhia anuncia milhares de 
demissões, e as ações sobem com a perspectiva de maior 
lucratividade.

Não importa se isso reduzirá o mercado de consumo, 
impactando, em última análise capitalista, as próprias em-
presas cujas ações estão igualmente nas bolsas de valores. 
No futuro, distorceriam Keynes, estaremos todos mortos.

Da mesma forma, segue a euforia com as privatizações e 
a reforma da Previdência. Não porque elas resolverão prob-
lemas do Brasil – os últimos quatro anos de políticas neolib-
erais comprovam – mas porque vão gerar lucros privados.

Brumadinho chora seus mortos e seus empregos. Quem 
no mercado liga?

Não foi desta vez
Os blogs de direita comemoraram a prisão do ex-gover-

nador do Paraná Beto Richa. Explica-se: diziam que assim 
caía por terra a alegação do PT de que a Operação Lava 
Jato é perseguição política ao partido.

A comemoração ocorreu cedo demais. Encarcerado na 
sexta (25), foi solto uma semana depois, por decisão do 
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro 
João Otávio Noronha, que ainda concedeu um salvo-con-
duto que impede Beto Richa e o irmão José Richa Filho de 
serem presos novamente no âmbito da mesma operação, 
exceto se houver motivo concreto previsto em lei.

Injustiça
A decisão do STJ de soltar o ex-governador Beto Richa 

torna ainda mais incompreensível a manutenção na prisão 
do ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão 
e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, culpa ou inocên-
cia à parte.

Efeito colateral
A decisão da PF e da Justiça do Sul de proibir a ida de 

Luiz Inácio Lula da Silva ao enterro do irmão Vavá,  além 
de infringir dor pessoal ao ex-presidente, somente serviu 
para torná-lo vítima aos olhos da opinião pública, espe-
cialmente depois que a negativa foi derrubada pelo Su-
premo. Na manhã desta sexta-feira, as três matérias mais 
lidas no portal G1 eram sobre o assunto.

Pré-sal
A Petrobras comemora o início da produção da plata-

forma P-67 no campo de Lula Norte, Bacia de Santos. O 
equipamento, do tipo FPSO, foi projetado para processar 
até 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbi-
cos de gás natural por dia.

A estatal, operadora, tem 65% do consórcio que explora 
o campo; 25% são da Shell; a Petrogal tem o restante.

Apoio fake
Tudo bem que Ernesto Araújo é da “equipe de distração” 

do Governo Bolsonaro, mas não pode ministro das Rela-
ções Exteriores postar foto de quase 2 anos atrás da Venezu-
ela sugerindo que é uma concorrida manifestação pró Juan 
Guaidó, que, na realidade, colhe falta de apoio popular.

Rápidas
“Café & Criminal Compliance” é o tema do evento no 

Ibef-RJ sobre prevenção de práticas e costumes consid-
erados como ilícitos penais, dia 22, com Gustavo Bastos 
Salles, sócio do Escritório Bastos-Tigre, Coelho da Rocha e 
Lopes Advogados, e Leonardo Villarinho, membro do Tri-
bunal de Ética e da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ 
*** São Paulo vai sediar a I Conferência de Gerenciamento 
de Áreas Contaminadas, de 2 a 4 de julho. A Geoklock, em-
presa de consultoria e engenharia ambiental, pertencente ao 
grupo suíço EBP, chefiará a seção de Tecnologias Inovado-
ras. O evento é organizado pela Associação Brasileira das 
Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental (Aesas) 
*** A Associação dos Advogados de São Paulo (Aasp) ofe-
rece gratuitamente a edição atualizada de “Apontamentos 
sobre o ITCMD no Estado de São Paulo”. O material traz 
atualizações da legislação estadual e federal sobre o Im-
posto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação em São 
Paulo. Para baixar: https://aaspsite.blob.core.windows.
net/aaspsite/2019/01/ITCMD2019.pdf *** A Cooperativa 
Maravilha, de costureiras moradoras do Porto Maravilha, 
zona central do Rio de Janeiro, participa do grupo que pro-
duz uniformes da rede municipal de ensino.

Poderes juntos para 
aprovar reformas

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, defendeu 
nesta sexta-feira um pacto 
entre os três poderes para 
aprovação das reformas da 
Previdência, fiscal e tributá-
ria. Segundo Toffoli, os po-
deres Executivo, Legislativo 
e Judiciário devem se unir 

para retomar o desenvolvi-
mento do pais.

Gasolina:  R$ 1,4758 
na refinaria

A Petrobras anunciou, nes-
ta sexta-feira, uma redução 
de 1% no preço da gasolina 
negociada em suas refinarias. 
A partir de sábado, o litro do 
combustível será vendido a 

R$ 1,4758 para as distribui-
doras. Já o preço do litro do 
óleo diesel foi mantido em R$ 
2,0198, segundo a Petrobras.

Balança: pior janeiro 
em três anos

De acordo com o Minis-
tério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), 
a balança comercial brasi-

leira registrou um superávit 
(exportações menos impor-
tações) de US$ 2,192 bilhões 
no mês de janeiro. Apesar de 
positivo, esse foi o pior resul-
tado para meses de janeiro 
em três anos. As exportações 
somaram US$ 18,579 bilhões 
em janeiro, com alta de 9,1% 
contra o mesmo mês do ano 
passado. As importações 
totalizaram US$ 16,387 bi-
lhões, crescimento de 15,4%.



n Monitor Mercantil Sábado, domingo e 2ª feira, 2, 3 e 4 de fevereiro de 20194 Negócios & Empresas

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO e
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por CIMI 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de 
JORGE LUIZ DE CARVALHO VELLOSO (Processo nº 0263926-
70.2017.8.19.0001): O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz 
de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a JORGE 
LUIZ DE CARVALHO VELLOSO, de que no dia 18/02/19, às 12:00 
horas, serão apregoados e vendidos por valor superior e/ou igual 
ao valor de cada avaliação (R$ 315.000,00, cada 01), através do 
portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no 
escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo 
Braga, nº 227, sala 1.110, Castelo/RJ; ou no dia 21/02/19, no 
mesmo horário e local, por valor superior e/ou igual ao valor de 
cada avaliação, os seguintes bens: Apartamentos 202 e 302, 
situados na Rua Teixeira Mendes, nº 39, Laranjeiras / RJ. Cf.
o 9º RI, o apto. 202 encontra-se matriculado sob o nº 116.509, 
e registrado em nome de Jorge Luiz de Carvalho Velloso, 
constando os seguintes gravames: 1) Av.03: Gravames – o imóvel 
encontra-se gravado com as cláusulas de impenhorabilidade e 
incomunicabilidade; 2) R-5: Hipoteca, em 1º grau, dada por Jorge 
Luiz de Carvalho Velloso em favor de Cimi Empreendimentos e 
Participações Ltda; 3) R-6: Penhora oriunda do presente feito. 
Débitos de IPTU: R$ 4.968,87, mais acréscimos legais (2010 até 
2018 - FRE 3084436-9). Cf. Débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 73,18 (2015 e 
2017 - Nº CBMERJ: 3417478-9). Cf. o 9º RI, o apto. 302 encontra-
se matriculado sob o nº 116.511, e registrado em nome de Jorge 
Luiz de Carvalho Velloso, constando os seguintes gravames: 1) 
Av.03: Gravames – o imóvel encontra-se gravado com as cláusulas 
de impenhorabilidade e incomunicabilidade; 2) R-5: Hipoteca, em 
1º grau, dada por Jorge Luiz de Carvalho Velloso em favor de Cimi 
Empreendimentos e Participações Ltda; 3) R-6: Penhora oriunda 
do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 4.968,87, mais acréscimos 
legais (2010 até 2018 - FRE 3084438-5). Débitos relativos à Taxa 
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: 
R$ 73,18 (2015 e 2017 - Nº CBMERJ: 3417480-5). Em relação à 
preferência na arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, 
do NCPC. A venda será efetuada à vista. Caso haja proposta, por 
escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 
895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante 
sinal à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 (três) 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, 
mediante depósito em conta judicial vinculada a este feito e Juízo 
(48ª Vara Cível) junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias 
contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado até que 
o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 
1º do CPC). O atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida 
e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda 
ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução 
(art. 897). A oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá 
sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto 
no artigo 895 §7º do NCPC. Na forma do artigo 892, caput, do 
NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento 
inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, 
com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. A venda 
se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores 
das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma 
do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, 
inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, 
observada a ordem de preferência, atendendo-se, ainda, ao que 
consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e 
o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo 
Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta 
pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. 
Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
foi expedido o presente, que será publicado também do site de 
leilões on line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 
887 § 2º do CPC, e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 
892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo 
com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas 
de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este 
edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos 
autos acima. RJ, 12/12/2018. Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 
01-28499 – Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. 
Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução de Título 
Extrajudicial proposta por MARCIA JAGUARIBE COLONESE 
em face de ESPÓLIO DE MAURICIO TUFI BASSIL (Processo nº 
0126701-91.2006.8.19.0001 - antigo 2006.001.132657-8):  A Dra. 
DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO, Juíza de Direito, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
MAURÍCIO TUFI BASSIL, através do seu inventariante, Marcelo 
Maurício Bassil, ou quem fizer em suas vezes, e a IVANETE LEAL 
DE SOUZA, de que no dia 07/02/19, às 14:30 horas, no Átrio 
do Fórum, na Av. Erasmo Braga, 115, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima das avaliações de R$ 336.204,58 (Rua Nuretama) e R$ 
360.000,00 (Rua Pontes Correa); ou no dia 11/02/19, no mesmo 
horário e local, a quem mais der independente das avaliações, 
os seguintes bens: Rua Nuretama nº 472, Realengo/RJ e Rua 
Pontes Correa, nº 194-A, Andaraí/RJ. Cf. o 4º RI, o imóvel na 
Rua Nuretama encontra-se matriculado sob o nº 25229, em nome 
de Ivanete Leal de Souza, constando, no R-2, Penhora oriunda 
do presente feito. Cf. certidão, não há débitos de IPTU até o 
exercício de 2018 (FRE 0679123-0). Conforme Certidão Negativa 
de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção 
de Incêndios, nos exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 
2109788-6). Cf. o 10º Ofício do RI, o imóvel na R. Pontes Correia 
encontra-se matriculado sob o nº 57120, em nome de Mauricio Tufi 
Bassil, constando, no R-8, Penhora oriunda do presente feito. Cf. 
certidão de Situação Fiscal, há débitos de IPTU, nos exercícios 
de 2007 e 2018, no valor de R$ 2.551,84, mais acréscimos legais 
(FRE 0566983-3). Cf. Certidão Negativa de Débito, emitida pelo 
Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de 
Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, nos 
exercícios de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 2300241-3). Os créditos 
que recaem sobre os imóveis, inclusive os de natureza propter rem,
serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a 
ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do 
CPC. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, 
não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a 
exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo expediente 
forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local. – E, para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 
892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo 
com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas 
de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este 
edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. RJ, 03/12/2018. Eu, Magali Nogueira dos Santos Araujo, 
Mat. 01-27894 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dra. Debora Maria Barbosa Sarmento – Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2019 E PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAODINÁRIA DE 2019 DA COOPROLAGOS 
COOPERATIVA DE CONSUMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O presidente da COOPROLAGOS - COOPERATIVA DE CONSUMO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 31.727.108/0001-04, NIRE
334.0005696-5, Inscrição Estadual nº 11.270.735 com sede na Avenida 
Assunção nº 471, Sala 03, São Bento, Cabo Frio/RJ, CEP 28906-200, 
convida a presença de todo o quadro societário composto de (20) vinte 
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 16 de fevereiro de 2019 
com primeira chamada as 09:00h, segunda chamada as 10:00h e terceira 
e última chamada as 11:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2019 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 
5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado em local visível 
na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para 
todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número 
estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1)
A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 
2018; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios 
necessários no exercício 2018; (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório 
anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2019. 
Logo após será realizada a primeira chamada as 13:00h, segunda chamada 
as 14:00h e terceira e última chamada as 15:00h, para a PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2019, para deliberar, votar, 
aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes deste 
Edital, quais sejam: (1) Alterações estatutárias e (2) Entrada e saída de 
cooperantes. Cabo Frio/RJ, 02 de fevereiro de 2019. Leandro César de 
Campos Miranda - CPF nº 030.523.807-88 - Diretor Presidente.

Ano novo com muitos espumantes 
para refrescar o calor!

Desde o período em que regava os banquetes da elite 
aristocrata francesa, o champanhe tornou-se a bebida por 
excelência símbolo de festa, de grandes comemorações. 
Isso se deve em parte ao glamour estético de sua própria 
aparência e também pela sua apropriação ao clima festi-
vo… trata-se de um vinho refrescante, fácil de beber, que 
confere uma excitação aos que o consomem e que ainda 
conta com uma pressão na abertura, que pode ser valoriza-
da, assim como ocorre na celebração da Fórmula 1.

O vinho borbulhante resultante da segunda fermentação 
em garrafas fez tanto sucesso que consagrou o nome da 
região ao nordeste da França como símbolo de espuman-
te. Por muito tempo, a expressão champanhe foi usada 
mundialmente para exprimir um vinho espumante, inde-
pendentemente da origem e método de produção. Entre as 
décadas de 1960 a 1990, a região de Champagne, que tem 
como cidades capitais Rheims e Epernay, reivindicou para 
seus vinhos o direito à exclusividade do uso deste nome – 
direito que foi sendo validado pelas outras regiões e países, 
que não mais utilizam essa expressão, pois mesmo os es-
pumantes franceses de outras origens não podem utilizá-lo.

No entanto, champanhe, cava, prosecco, cremant, spa-
rkling wine e espumante são praticamente todos frutos de 
métodos que provocam uma segunda fermentação no vi-
nho de base, que já sofreu primeira fermentação para trans-
formar o suco da uva em álcool e depois passa por mais um 
estagio para adquirir a pressão e efervescência que lhes são 
peculiares.

A segunda fermentação em autoclaves, método deno-
minado Charmat, faz espumantes mais simples, frescos e 
frutados para serem bebidos bem jovens. Já o método da 
segunda fermentação em garrafa, consagrado por Cham-
pagne, gera vinhos de aromas e sabores mais complexos, 
que podem ser guardados por mais tempo, para serem 
tomados em ocasiões especiais, por exemplo. O método 
Champenoise é também chamado de “clássico” ou “tradi-
cional” – normalmente essas expressões estão citadas nos 
rótulos, pois isso é uma distinção, que justifica um preço 
maior. Por outro lado, quando não há menção, isso indica 
que o método de elaboração foi o Charmat.

Por muito tempo, a Champagne ocupava um lugar so-
berano, de qualidade incomparável por outras produções 
mundiais, mas, à medida que a vitivinicultura vai evo-
luindo e tendo suas técnicas incorporadas mundialmente, 
o mercado tem se tornado bem competitivo. Os grandes 
champanhes safrados, de casas tradicionais, ainda figuram 
como estrelas de alto valor; no entanto, concorrem com 
os próprios espumantes franceses de outras regiões e com 
uma vasta produção global. Além disso, existem opções 
mais baratas de champanhes de marcas menos famosas e 
de alta qualidade, especialmente se compradas in loco.

Felizmente, a produção crescente alhures ajuda a esten-
der seu consumo para outras ocasiões, com preços mais 
acessíveis. Afinal, é difícil não apreciar a bebida. Há quem 
diga que não gosta de vinho, só de espumante – mas es-
pumante é um tipo de vinho… Esta é a magia do vinho: a 
diversidade! Um dos seus principais distintivos é o frescor, 
que advém de sua acidez pronunciada – elemento funda-
mental para a qualidade de um vinho. Espumante também 
funciona como curinga em harmonizações difíceis, como 
comidas condimentados, sabores mais exóticos, pratos 
gordurosos – ou seja, tem alto potencial gastronômico. 

E não há o que se discutir quando falamos de Rio de 
Janeiro pós Ano Novo, com suas temperaturas extremas: 
o vinho que cabe como luva é o espumante! E o melhor é 
o seguinte: o espumante é o vinho emblemático da produ-
ção brasileira! Temos grandes estrelas e uma média de alta 
qualidade, abrangendo muitas vinícolas.

Sua produção foi inaugurada em Garibaldi, na Serra 
Gaúcha, desde as primeiras décadas do século XX, quan-
do imigrantes italianos, seguidos de enólogos estrangeiros 
perceberam desde cedo a apropriação regional para essa 
produção, inicialmente apelidada de champanha”. Hoje, 
com o auxílio das instituições de pesquisa agroalimentar e 
alta tecnologia, o Brasil produz espumantes maravilhosos, 
com qualidade muito acima da média de alguns países, em 
que se destacam mais outros tipos de vinhos. 

Nas próximas colunas, vou falar mais sobre a qualidade 
dos espumantes brasileiros, tendo em vista seus concorren-
tes. Indicarei também sobre locais para compra e consumo 
e o que mais possa facilitar a escolha do leitor.

Carrefour Brasil terá  
varejo online de alimentos

O Carrefour Brasil anun-
ciou nesta sexta-feira a cria-
ção de uma unidade de co-
mércio eletrônico de alimen-
tos. O segmento também é 
disputado pelo seu principal 
rival no país, o grupo GPA.

A nova unidade do Carre-
four Brasil será presidida por 
Paula Cardoso, que anterior-
mente era presidente da área 
de soluções financeiras da 
companhia no país.

“Paula liderará a implan-
tação de iniciativas disrupti-
vas para acelerar a transfor-
mação digital dos negócios 
do Carrefour Brasil. Tais 
iniciativas deverão incluir 
parcerias entre startups” e a 
companhia, afirmou o grupo 
varejista.

No lugar de Paula, o Car-
refour Brasil nomeou Carlos 
Mauad, anteriormente dire-

tor comercial da empresa de 
redes de fidelidade de clien-
tes Smiles.

“O Carrefour Brasil esta-
beleceu a meta de assumir a 
liderança no e-commerce de 
alimentos no Brasil no mé-
dio prazo”, afirmou o presi-
dente-executivo da compa-
nhia, Noël Prioux.

Balanço do 4° tri

No Brasil, as vendas bru-
tas consolidadas do grupo 
no 4° trimestre, incluindo 
gasolina, atingiram R$ 56,3 
bilhões, um avanço de 7,6% 
sobre o ano anterior.  Em de-
zembro, o Carrefour Brasil 
comunicou que pretende in-
vestir R$ 1,8 bilhão em 2019 
no país, o mesmo montante 
desembolsado em 2018.

Segundo a companhia, o 

plano estratégico da seguirá 
apoiado em três pilares: ex-
pansão, transformação digi-
tal e transição de hábitos dos 
consumidores para alimen-
tos mais saudáveis. O grupo 
francês tem planos de abrir 
20 novas lojas do Atacadão, 
bandeira de atacarejo que 
vem sendo o principal vetor 
de crescimento no Brasil nos 
últimos meses, e também 
unidades do Carrefour Ex-
press e Carrefour Market.

Pelo critério de mesmas 
lojas, as vendas de outubro 
a dezembro do grupo cres-
ceram 5,8% (incluindo ga-
solina), maior nível desde o 
primeiro trimestre de 2017. 
O resultado foi marcado pela 
continuidade de um ritmo 
mais acelerado de cresci-
mento da bandeira Atacadão. 
A rede registrou crescimento 

de 7,4% nas vendas mesmas 
lojas no quarto trimestre. No 
início deste ano, o ritmo de 
crescimento do Atacadão vi-
nha sendo mais baixo, com 
o indicador mesmas lojas 
tendo ficado em 0,5% no 
primeiro trimestre, 4,5% no 
segundo trimestre e voltan-
do a acelerar no terceiro tri-
mestre, quando a alta foi de 
6,2%.

A companhia disse que o 
resultado do quarto trimestre 
foi impulsionado pela aber-
tura de novas lojas, em espe-
cial do Atacadão.  No quarto 
trimestre, foram inauguradas 
seis novas lojas Atacadão e 
duas operações de atacado, 
além de quatro lojas no for-
mato Market e duas lojas no 
formato Express. O Grupo 
encerrou 2018 com 660 lo-
jas.

Vale: lama da barragem 
prejudica qualidade da água 

A Fundação SOS Mata 
Atlântica deu início, nesta 
quinta-feira, à Expedição 
Paraopeba, que irá percorrer 
356 km deste rio, de Bruma-
dinho à hidroelétrica Retiro 
Baixo e o reservatório de 
Três Marias, em Felixlândia. 
No primeiro dia da viagem 
o resultado foi negativo e a 
chuva também atrapalhou o 
acesso aos locais de análise. 
Os dois pontos monitorados 
pela equipe estavam com 
qualidade de água ruim. Essa 
região está localizada no 
marco zero do deslizamento 
da barragem, entre o Córre-
go do Feijão e o município 
de Mário Campos.

 A primeira análise foi re-
alizada 100 metros antes da 
área afetada pela lama e o 
resultado ali já demonstrava 
que a situação não seria boa. 
Já no município de Mário 
Campos o cenário foi ainda 
mais desolador. “Neste local 
sequer foi possível analisar 
outros indicadores a não ser 
a oxigenação da água, que 
chegou a zero e a turbidez, 
que estava quase 100 vezes o 
indicado pela legislação para 
água de rios e mananciais. O 
rio mais parecia um tijolo lí-
quido”, afirma Malu Ribeiro, 
especialista em Água da Fun-
dação SOS Mata Atlântica.

 A turbidez da água é avalia-

da pela quantidade de partícu-
la sólida em suspensão, o que 
impede a passagem da luz e a 
fotossíntese, causando a mor-
te da vida aquática. No local, 
a turbidez chegou a quase 10 
mil NTU – o ideal segundo a 
legislação para água doce su-
perficial é de até 100. NTU é a 
sigla em inglês para a unidade 
matemática Nefelométrica de 
Turbidez (Nephelometric Tur-
bidity Unity). 

 Nesta sexta-feira, 1º de fe-
vereiro, a expedição retornou 
a Brumadinho para analisar 
o rio Paraopeba na área ur-
bana da cidade. Em seguida, 
a equipe parte para o municí-
pio de São Joaquim de Bicas, 
região com assentamentos de 
sem-terra e comunidades in-
dígenas. No fim do dia, Betim 
será o destino da expedição. 
No município, está a Usina 
Termelétrica de Igarapé e, por 
conta da barragem, muito re-
jeito deve ter parado no local.

A equipe da Fundação 
SOS Mata Atlântica iniciará 
suas atividades do sábado 
(2) nos municípios de Pará 
de Minas e Juatuba.

“Nessa região é onde está 
sendo feita a barragem de 
contenção de rejeitos em 
área de captação de água. Lá, 
conseguiremos saber se essa 
estratégia está funcionando 
ou não“, finaliza Malu.

Henkel desenvolve tecnologia  
para canudos de papel

A Henkel, líder em tecnologias adesivas de alta performan-
ce, desenvolveu um adesivo específico para aplicação em ca-
nudos de papel - resistente a líquidos durante o período de 
uso. Produzido em Jundiaí, interior de São Paulo, sua fórmula 
é 100% a base d’água, não contém solventes e atende legisla-
ções locais pertinentes a contatos diretos com alimentos.

“A Henkel está sempre preocupada com os impactos am-
bientais, além de acompanhar as tendências e necessidades de 
diferentes mercados. Ao identificar essa demanda no Brasil, 
nosso time de Pesquisa e Desenvolvimento desenvolveu essa 
tecnologia com alta performance, qualidade e segurança para 
atender prontamente às necessidades dos fabricantes. Além 
disso, nossa unidade fabril de Jundiaí tem capacidade para 
abastecer a indústria local”, explica Igor Honorato, gerente de 
vendas Brasil para a divisão de Adesivos Industriais.
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Colcha de retalhos
Os pilares da Reforma da Previdência foram delin-

eados e agora basta os últimos ajustes e que o texto 
seja analisado na próxima semana pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Este é mais um remendo na colcha 
de retalhos da chamada Previdência Social do Brasil, 
que passou por mudanças conceituais e estruturais. 
Ao longo das décadas, as alterações envolveram o 
grau de cobertura, os benefícios oferecidos e a forma 
de financiamento do sistema. Depois de vários re-
mendos, a legislação hoje parece mais uma colcha 
de retalhos e deixa brechas para dupla interpretação, 
gerando inúmeros processos.

Em 2017, o déficit da Previdência somou R$ 268,8 
bilhões, ou 2,8% do PIB. Em 1997, o déficit equivalia a 
0,3% do PIB. Agora que somente o rombo do INSS che-
gou a R$ 195,2 bilhões, mais um retalho será acrescen-
tado. Mas não se pode esquecer que remendos também 
têm custo. O INSS figura na lista dos maiores litigantes 
nacionais elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, 
com mais de um milhão de processos abertos para con-
cessão de benefícios.

Com o rombo crescente, ou se tira direitos ou se au-
menta a contribuição. Não há para onde correr e, pelo que 
já foi anunciado, a primeira opção foi o foco. Do lado da 
arrecadação, o Tribunal de Contas da União (TCU) estima 
que o Brasil perde cerca de R$ 56 bilhões por ano com 
fraudes contra a Previdência. Já a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Previdência constatou que esse 
número pode chegar a R$ 115 bilhões anuais.

O governo estuda reduzir o volume arrecadado pelas 
empresas. A contribuição atual deve cair de 20% para 
8,5%. Os trabalhadores também devem contribuir com 
8,5%, completando 17% do total da remuneração. Hoje, 
os funcionários recolhem entre 8% e 11%, e o total encon-
tra-se 28% e 31%. Além de estimular o setor produtivo, a 
medida reduz a sonegação percentual das empresas. Não 
por conta do combate a esse quadro, mas porque o percen-
tual sonegado será menor.

Dados do extinto Ministério do Trabalho e Previdên-
cia Social apontam que, apenas em 2015, foram perdidos 
nada menos que R$ 88,6 bilhões entre renúncias previ-
denciárias, sonegações e a mera inadimplência nas contri-
buições sociais. Levantamentos do Governo Federal tam-
bém demonstram que, do total da dívida ativa da União, 
R$ 10,2 bilhões tinham alta probabilidade de recuperação, 
e outros R$ 89,7 bilhões tinham chances medianas de re-
cuperação. Somente a JBS, por exemplo, deve quase R$ 
2,5 bilhões à Previdência.

Mas é mais fácil mexer com o lado mais frágil. 
Dentre as medidas propostas, está o mínimo de con-
tribuição de 40 anos para se aposentar com o salário 
integral. Quem não atingir a meta só poderá se apo-
sentar com um valor proporcional e possivelmente 
com um mínimo de contribuição de 15 anos. A boa 
notícia é que o novo governo pegou mais leve que 
Temer. A proposta anterior exigia que o trabalhador 
permanecesse na ativa por 49 anos e tempo mínimo 
de contribuição de 25 anos. Ainda não há definição 
clara sobre a idade mínima.

Além disso, o governo pretende mesclar o regime at-
ual de repartição com o de capitalização. No primeiro, 
os trabalhadores pagam os benefícios de quem já está 
aposentado. Já no segundo fazem sua própria poupança. 
Esta alteração pode levar ao aumento da poupança in-
terna e de investimentos. O mercado comemora a entra-
da da nova população de investidores. No entanto, não 
se pode esquecer que a população brasileira pouco tem 
conhecimento financeiro para tal. No caso do Chile, in-
stituições financeiras específicas para isso cometeram 
erros do volume investido, correram riscos e faliram. 
Em outros casos, muitos não pouparam para o futuro e, 
com o passar do tempo, sobraram, para o pai governo, 
milhares e milhares de idosos mendigos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Agricultores Rurais 
LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em 
conformidade com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados 
para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 
15/02/2019, em sua nova Filial sito à Estrada Martha Alcântara Fares, 
1800, lote 39 B 6, Cotia – Zona Rural - Guapimirim – RJ – CEP: 25947-040, 
às 14:00 horas em primeira convocação, com 2/3 do mínimo de sócios, as 
15:00 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais 01, 
dos cooperados e às 16:00 horas, em terceira e última convocação, com o 
mínimo de 10 sócios, para tratar das seguintes Ordem do Dia: I – Abertura 
de filial localizada à Estrada Martha Alcântara Fares, 1800, lote 39 B 6, 
Cotia – Zona rural - Guapimirim – RJ – CEP 25947-040; II – Prestação 
de Contas do Exercício de 2018; III – Entrada e Saída de Sócios; e IV 
– Assuntos Gerais. Para os efeitos legais e estatutários, declara-se 
que, nesta data, é de 143 (Cento e quarenta e três) o quantitativo de   
Associados   da Cooperativa, Nova Iguaçu, RJ, 04 de Fevereiro de 2019.

Maria do Socorro da Silva Ferreira 
Presidente

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP, com 
sede na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, vem con-
vocar, em conformidade com a legislação em vigor (Artº 38 § 1º, da Lei 
5764/71), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
14/02/2019 na Rua Sara, nº 49 – Santo Cristo / RJ, por motivo de melho-
res acomodações, com primeira convocação às 12:00hs, com presença de 
2/3 do número de cooperados, em segunda convocação às 13:00hs com 
presença de metade mais um dos seus cooperados e em terceira e última 
convocação às 14:00hs com presença mínima de 10 cooperados. Para tra-
tar da seguinte ordem do dia: 1 – Eleição para vacância da Diretoria. Para 
efeito de Quórum a NOVO RIO COOP possui 242 Cooperados nesta data. 
Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2019. 

Presidente da Novo Rio Coop – Gilmar Teixeira Carvalho

Premiação internacional reconhece 
gestão de dívida da Petrobras
Estatal teve seu 
nome envolvido 
em escândalos  
de corrupção

Com um passado recen-
te de envolvimento de seus 
principais executivos na 
Operação Lava Jato, que in-
vestiga a rede de corrupção e 
pagamento de propina, a Pe-
trobras tenta aos poucos re-
cuperar sua imagem perante 
a opinião pública. A estatal 
comunicou nesta sexta-feira 
que venceu três categorias 
da premiação “Deals of the 
Year” (Negócios do ano), 
concedida pela revista nor-
te-americana Latin Finance 
para reconhecer instituições 
e operações financeiras re-
alizadas nos mercados de 
capitais da América Latina 
e Caribe em 2018. O resul-
tado foi divulgado na quinta-
feira, durante cerimônia em 
Nova York.

A revista Latin Finance 
cobre os mercados financei-
ros e as economias da Amé-
rica Latina e do Caribe. Anu-
almente, a revista promove 
o Deals of the Year Awards 
(Prêmio Negócios do Ano). 
Os jurados levam em consi-
deração o tamanho, a com-

plexidade, a importância no 
mercado e a execução da 
transação.

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a companhia foi pre-
miada no quesito “Operação 
de gestão de dívidas corpo-
rativas do ano” (liability ma-
nagement). “Também fomos 
lembrados como “Empresa 
emissora do ano” e vence-
mos, ainda, a categoria “Em-
préstimo sindicalizado do 
ano”, ressaltou a petroleira 
em comunicado em seu site.  
Segundo a revista, as pre-
miações refletem a estraté-
gia global da companhia em 
mercados de dívidas.

“O ano de 2018 foi mui-
to importante para a com-
panhia, não apenas porque 
entregamos as metas que 
esperávamos cumprir, mas 
também porque fomos capa-
zes de realizar intensos exer-
cícios de redução de dívida, 
o que é muito importante 
para o ajuste da nossa es-
trutura de capital e também 
para essa nova fase da com-
panhia”, diz Bianca Nasser, 
gerente executiva de Finan-
ças, que recebeu o prêmio 
pela empresa.

Operações financeiras

Em 2018, a companhia 
realizou cinco operações de 
gestão de dívida no merca-
do de capitais internacional, 

com resgates antecipados e 
recompra de títulos com ven-
cimentos de 2019 a 2023 e 
em 2029, 2040, 2041 e 2043. 
Como resultado, foram rea-
lizados pré-pagamentos no 
total de US$ 13,7 bilhões. 
Das cinco operações, quatro 
ocorreram no período avalia-
do pela revista (outubro de 
2017 a setembro de 2018). 

“Depois de todos os exer-
cícios, nós temos um crono-
grama de pagamento de dí-
vida de menos de 14 bilhões 
de dólares para o triênio. 
Este número já foi superior 
a 40 bilhões de dólares, há 
três anos. Vamos continu-
ar tratando os cronogramas 
para 2022, 2023 e 2024, mas 
agora temos menor pressão 
no curto prazo, o que nos 
permite encontrar o melhor 
momento para uma nova 
operação”, informa Bianca.

Reconhecida pela Latin 
Finance como “Empréstimo 
sindicalizado do ano”, a li-
nha de crédito compromis-
sada contratada junto a um 
sindicato de 17 bancos, em 
março de 2018, no valor de 
4,35 bilhões, contribuiu para 
reforçar a liquidez da empre-
sa, possibilitando maior efi-
ciência na gestão do caixa. 
Esta operação permite que 
a companhia utilize os re-
cursos contratados conforme 
suas necessidades, por meio 
de saques, reduzindo o volu-

me mínimo de caixa neces-
sário para o cumprimento, 
com segurança, de suas ope-
rações futuras.

Segundo Bianca, a com-
panhia trabalha, no momen-
to, com caixa em torno de 14 
bilhões de dólares, mas pode 
reduzir ainda mais, caso no-
vas linhas de crédito rotativo 
sejam contratadas. “Temos 
uma situação confortável 
para trabalhar no nível apro-
ximado de 11 bilhões de dó-
lares, após a contratação da 
nova linha”, prevê a gerente 
executiva.”

Já a seleção na categoria 
“Empresa emissora do ano”, 
deve-se à operação de emis-
são de títulos em dívida con-
cluída em fevereiro de 2018, 
no valor de US$ 2 bilhões e 
vencimento em 2029. A de-
manda alcançou cinco vezes 
o valor da oferta e a taxa de 
retorno ao investidor (juros 
efetivos) foi a mais baixa 
dos últimos seis anos. Com 
os recursos arrecadados, 
foram liquidados anteci-
padamente títulos (global 
notes) com vencimento em 
2019. Apesar do sucesso da 
operação, Bianca não prevê 
forte atuação no mercado 
de novas emissões no cur-
to prazo. “Seremos muito 
conservadores, focando em 
reduzir custos e também 
estendendo vencimentos”, 
explica. 

Impacto na exportação ainda não foi avaliado 
Minas Gerais 
respondeu 
por 37% das 
exportações da 
Vale em 2018

Ainda não é possível pre-
cisar qual será o impacto do 
acidente com barragem da 
Vale em Brumadinho (MG) 
para as exportações brasilei-
ras de minério de ferro, disse 

o diretor do Departamento 
de Inteligência e Estatísti-
cas de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia, 
Herlon Brandão, nesta sexta-
feira. Em 2018, o país expor-
tou 390 milhões de toneladas 
de minério de ferro. Segundo 
Brandão, o Estado de Minas 
Gerais respondeu por 37% 
das exportações de minério 
de ferro no ano passado, atrás 
do Pará, com 49%. Além da 
Vale, outras empresas atuam 
em Minas Gerais. 

“Não conseguimos preci-
sar efeito de paralisação de 
minas, porque são decisões 

das empresas”, disse ele, após 
lembrar que os volumes em 
questão são grandes. Mais 
cedo nesta semana, a Vale in-
formou que aprovou investi-
mentos de R$ 5 bilhões para 
descomissionar todas as 10 
barragens a montante da com-
panhia em Minas, todas elas já 
fora de operação.

Para acelerar o processo 
de descomissionamento de 
barragens, medida que pre-
vê a retirada todo o rejeito 
de minério de ferro e recu-
peração ambiental do local, 
a companhia terá que parar 

temporariamente produção 
de minério de ferro nas áreas 
próximas das unidades situa-
das em Minas Gerais.

As operações da Vale 
afetadas serão Abóboras, 
Vargem Grande, Capitão 
do Mato e Tamanduá, no 
complexo Vargem Grande, 
e as operações de Janga-
da, Fábrica, Segredo, João 
Pereira e Alto Bandeira, 
no complexo Paraopebas, 
incluindo também a parali-
sação das plantas de peloti-
zação de Fábrica e Vargem 
Grande.

Glencore: acordo com 
CSN ainda no 1° trimestre

A trader global Glencore 
está finalizando um acordo 
para fazer um pagamento de 
US$ 500 milhões ao braço 
de mineração da CSN, en-
volvendo fornecimento de 
20 milhões de toneladas de 
minério de ferro ao longo de 
cinco anos, afirmaram fontes 
com conhecimento do assun-
to ouvidas pela Reuters.O 
acordo deve ser acertado 
pela CSN com a Glencore, 
no primeiro trimestre deste 
ano, disseram as fontes.

A CSN está em um pro-
cesso de venda de ativos 
para acelerar redução de 
endividamento e a nego-
ciação de venda antecipa-
da de minério de ferro era 
uma das estratégias citadas 
no ano passado pelo presi-
dente-executivo da compa-
nhia, Benjamin Steinbruch, 
para ajudar na redução da 
alavancagem da empresa. A 
CSN Mineração é a segunda 
maior produtora de minério 
de ferro do Brasil e produ-
ziu 30 milhões de toneladas 
do produto em 2017.

Representantes da CSN 
e da Glencore, que segundo 
fontes está assegurando fi-
nanciamento de bancos para 
o acordo, não comentaram o 
assunto. O acordo está sendo 
negociado em um momento 
de alta nos preços do miné-
rio de ferro depois da tragé-
dia envolvendo o colapso de 
uma barragem de rejeitos da 

Vale em Brumadinho (MG), 
neste mês.

A tragédia forçou a Vale a 
anunciar planos de cortar 10 
por cento de sua produção. 
Os preços de referência do 
minério de ferro eram nego-
ciados a US$ 87,30 a tone-
lada nesta sexta-feira, acima 
dos US$ 85,3 de quinta-feira.

Desde a tragédia em Bru-
madinho, moradores de Con-
gonhas (MG), cidade que 
abriga a principal mina da 
CSN, Casa de Pedra, têm co-
brado mais transparência da 
empresa sobre a divulgação 
de informações sobre o es-
tado da barragem da mina, 
que tem 76 metros de altura 
e capacidade para acumular 
cerca de 50 milhões de me-
tros cúbicos de rejeito. A bar-
ragem de Brumadinho tinha 
cerca de 12 milhões de me-
tros cúbicos.

Nesta sexta-feira, a prefei-
tura de Congonhas afirmou 
que a CSN procurou o gover-
no municipal no início desta 
semana para reafirmar pla-
nos de desativar o depósito 
de rejeito na barragem, que 
está a cerca de 300 metros de 
um bairro da cidade, até o fi-
nal deste ano e retirar a água 
e reflorestar a área nos pró-
ximos anos. Segundo a CSN, 
a empresa tem atestados que 
comprovam segurança da es-
trutura e a mina de Casa de 
Pedra segue operando nor-
malmente.

Investimento em  
capital de risco pela 
China bate recorde

O investimento chinês 
em capital de risco bateu 
recorde em 2018, totalizou 
US$ 70,5 bilhões, um au-
mento de 52,9% em termos 
anuais, segundo a última 
análise trimestral das ten-
dências de capital de risco 
feita pela empresa global 
de auditoria e consultoria 
KPMG. Uma série de gran-
des acordos liderados por 
gigantes tecnológicas ele-
vou o volume de mercado, 
de acordo com o relatório 
da KPMG.

Segundo divulgou a 
agência Xinhua, o número 
geral de acordos em 2018 
permaneceu estável em 
813, aumento leve ante os 
799 em 2017, e a China 
dominou o mercado asi-
ático de capital de risco. 
O enorme investimento 
se deveu no geral ao cres-
cente valor de acordo, tais 
como os US$ 14 bilhões 
arrecadados pela gigante 
de tecnologia financeira 
Ant Financial.

Na China, o capital 
de risco corporativo está 

crescendo rapidamente, e 
mais empresas têm braços 
de capital de risco e estão 
procurando ativamente 
por tecnologias disrupti-
vas que podem promover 
seu negócio principal, se-
gundo Philip Ng, sócio 
e chefe de tecnologia na 
KPMG China.

“A inteligência artificial 
para detecção de defeitos 
manufatureiros, os senso-
res de IoT para monito-
rar fatores ambientais, os 
robôs para a interação do 
cliente -- os investidores 
corporativos estão interes-
sados em qualquer coisa 
que promoverá a experi-
ência de usuários ou os 
ajudará a inovar produtos 
e serviços”, disse.

O relatório previu que 
as indústrias como serviço 
de saúde, ciências de vida e 
educação, assim como a in-
teligência artificial e outras 
tecnologias bem inovadoras 
com aplicabilidade ampla, 
continuarão a atrair o finan-
ciamento significativo na 
Ásia em 2019.



n Monitor Mercantil Financeiro Sábado, domingo e 2ª feira, 2, 3 e 4 de fevereiro de 20196

‘Vida fácil’ da renda fixa ficou para trás
Fundos de 
ações tiveram 
os melhores 
desempenhos  
em 2018 

O consenso atual no mer-
cado financeiro é que a ve-
lha “vida fácil” da renda 
fixa ficou para trás. O mais 
indicado é que os investido-
res diversifiquem seus in-
vestimentos. Em 2018, por 
exemplo, os fundos de ações 
e de multimercado apresen-
taram os melhores desempe-
nhos. Com a redução da taxa 
básica de juros no ano pas-
sado, somada à volatilidade 
observada nos mercados, os 
investimentos em fundos, 
sobretudo os atrelados à ren-
da fixa tiveram uma queda 
substancial de rentabilidade.

Levantamento realizado 
pela fintech paulista Mais 
Retorno, especializada em 
conteúdo e tecnologia sobre 
investimentos, mostrou que 
os 30 maiores fundos do país 
em número de cotistas em 
diversas classes tiveram ren-
tabilidade de apenas 95% do 
CDI no ano passado. A taxa 
fechou 2018 em 6,41%.

De acordo com a fintech, 
todos os 30 fundos consi-
derados são administrados 
pelos maiores bancos do 
país, com patrimônio líqui-
do maior que R$ 10 milhões, 
com mais de 100 cotistas. Há 
fundos de crédito privado de 
diversas instituições com 
rentabilidade de 115% até 
130% do CDI.

Nessa categoria, o Mais 
Retorno apontou que os 10 
melhores fundos de renda 
fixa tiveram rentabilidade 
entre 113,55% e 141,83% do 
CDI em 2018.

Os fundos que obtiveram 
melhores resultados foram 
os que investiram em títulos 
de dívida de empresas priva-
das e não apenas em títulos 
de governo ou CDBs bási-
cos. Entretanto, o retorno foi 
ainda bem distante do obtido 
por fundos de ações. Segun-
do o Mais Retorno, o Sparta 
Debentures foi o que conse-
guiu a melhor rentabilidade, 
de 9.07%. O fundo investe 
em debentures de infraestru-
tura, que têm o benefício de 
serem isentas de imposto de 
renda.

Fundo de ações

Apesar de uma rentabi-
lidade inferior aos anos an-
teriores, a bolsa brasileira 
também viu seu desempenho 

ficar acima do observado na 
categoria de renda fixa. Isso 
tornou os fundos de ações 
uma alternativa interessante 
para se investir. O Ibovespa 
teve um desempenho mui-
to melhor do que as bolsas 
internacionais e conseguiu 
ainda fechar com alta anual 
de 15%. De acordo com o le-
vantamento do Mais Retor-
no, os dez melhores fundos 
nessa categoria obtiveram 
rentabilidade entre 30,1% e 
62,5% no ano passado.

O fundo que apresentou 
maior rentabilidade entre 
os de ações foi o Hayp FIA 
da gestora Zenith Asset. 
Fundado em 2013, o fun-
do conseguiu performar, na 
maioria das vezes, acima do 
Ibovespa no seu histórico, 
sendo que no ano passado 
atingiu uma rentabilidade 
de 62,6% (ou 47,6 pontos 
acima do Ibovespa). “Esse 
fundo possui uma estratégia 
fundamentalista de longo 
prazo, com uma taxa de ad-
ministração de 2% ao ano e 
uma taxa de performance de 
20% sobre o que exceder o 
Ibovespa, o ativo possui um 
perfil de risco agressivo”, re-
sume a fintech. 

Multimercados

A categoria que mais 
atraiu captação no ano pas-
sado foi a de fundos multi-
mercados, somando R$ 42,9 
bilhões, de acordo com da-
dos da Associação Brasileira 
das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capitais 
(Anbima). Se destacaram 
quando comparado com 
seus pares da renda fixa. Um 
ranking elaborado pelo Mais 
Retorno mostra que a renta-
bilidade dos dez melhores 
fundos multimercados varia-
ram de 21,75% a 41,45%. 

A fintech cita que o me-
lhor fundo multimercado 
de 2018 foi o Seival FGS 
Agressivo. O fundo da ges-
tora Seival foi inaugurado 
em 2010 com o objetivo de 
bater o CDI. Destinado ao 
público em geral, o fundo 
tem taxa de administração de 
2% ao ano e taxa de perfor-
mance de 20% sobre o que 
exceder do CDI. 

Felipe Medeiros, econo-
mista e sócio-fundador da 
plataforma Mais Retorno, 
explicou ao MONITOR 
MERCANTIL sobre as vá-
rias nuances das aplicações 
em fundos. Na opinião dele, 
os resultados de 2018 podem 
servir como uma diretriz 
importante para manter no 
radar qual categoria pode se 
destacar em 2019. “A infla-
ção segue baixa e não temos 
muitas perspectivas de gran-
des altas de juros”, ressalta.  

O que aconteceu com 
o rendimento desses 30 
maiores fundos do Brasil? 

- O que acontece é que 
os fundos de renda fixa in-
vestem em ativos de renda 
fixa simples como títulos 
públicos, CDBs e outros in-
vestimentos conservadores 
básicos, todos eles com uma 
rentabilidade muito pareci-
da. Com isso, um bom fundo 
desse tipo deveria se igualar 
ao rendimento do CDI ou 
até mesmo o superar... Logo, 
quando um fundo rende 95% 
do CDI, isso significa que 
ele não conseguiu render 
nem o que um título simples 
de renda fixa consegue. 

O rendimento abaixo do 
ideal tem a ver com erro de 
gestão ou com uma “fatali-
dade”?

- No caso desses fundos 
de renda fixa geralmente não 
é problema de gestão, afinal 
esse é um tipo de fundo que 
costuma ser muito simples 
de se gerir. Nesses casos o 
que acontece é que as taxas 
cobradas dos investidores 
são muito altas e consequen-
temente o retorno final do 
fundo acaba sendo consumi-
do por elas.

Como funciona o rendi-
mento de um fundo?

- Um fundo é na verdade 
um condomínio de investi-
dores que aplicam juntos o 
seu dinheiro e contratam um 
gestor profissional para esco-
lher quais serão as aplicações 
financeiras que será destinado 
esse dinheiro. Logo, o rendi-
mento de um fundo represen-
ta exatamente o retorno des-
sas aplicações financeiras que 
o gestor escolheu, menos os 
custos de gestão (como taxa 
de administração e perfor-
mance). Vale ressaltar que o 
investidor não precisa se pre-
ocupar com os custos, pois a 
rentabilidade divulgada pelos 
fundos já desconta todos os 
custos.

Para quem vai investir 
pela primeira vez em fun-
dos, qual o conselho que 
você pode dar?

- Uma das grandes vanta-
gens de se investir em fun-
dos é justamente a sua sim-
plicidade. Como o investidor 
está contratando um gestor 
profissional para cuidar do 
seu dinheiro, a sua maior 
preocupação tem que ser em 
conhecer mais sobre esse 
gestor e o resultado que ele 
já comprovou em seu histó-
rico profissional.

Para ajudar nesse sentido, 
algumas ferramentas gratuitas 
como a lâmina de fundos do 
Mais Retorno podem ajudar o 
investidor a saber se o fundo 
apresenta bons resultados ou 
não e até comparar diferentes 
fundos do mercado.

Uma outra dica, quando 
se olha para fundos de renda 
fixa mais especificamente, é 
escolher fundos com taxa de 
administração abaixo de 0,4% 
ao ano, pois estes fundos ten-
dem a ter um retorno melhor 
do que aqueles que cobram 
até 3% ao ano, por exemplo, 
pois como a rentabilidade dos 
ativos de renda fixa costuma 
ser muito parecida, no final, 
o que mais pode impactar a 
rentabilidade do investidor é o 
valor da taxa de administração 
cobrada.

Qual é o melhor momen-
to para resgatar um fun-
do?

- O ideal é não resgatar o 
dinheiro de um fundo só por-
que ele caiu. Afinal de contas, 
qualquer investimento de ren-
da variável pode ter um perío-
do que não vai bem. Por isso, 
o importante é escolher bons 
fundos, diversificar seus in-
vestimentos em alguns deles e 
só resgatar se atingir seu ob-
jetivo final de investimento; 
precisar do dinheiro; ou per-
ceber que realmente o gestor 
perdeu a mão e cometeu um 
erro muito grave ou está há 
algum tempo sem apresentar 
resultados.

E claro, caso algo mais 
estrutural tenha acontecido, 
como a troca do gestor do 
fundo, então é importante 
acender um “sinal amarelo” 
e ficar de olho mais de perto 
nesse fundo.

Em sua opinião, qual 
categoria de fundo poderá 
render mais em 2019?

- É sempre difícil responder 
qualquer coisa no mercado fi-
nanceiro sobre o futuro, espe-
cialmente na renda variável. 
No entanto, o consenso atual 
no mercado financeiro é que 
a velha “vida fácil” da renda 
fixa ficou para trás. Portanto, 
o ideal é que os investidores 
comecem a procurar alternati-
vas mais sofisticadas para di-
versificar seus investimentos 
como fundos multimercado e 
fundos de ações.

Para renda fixa, existem 
também os chamados fundos 
de crédito privado, que vem 
crescendo nos últimos anos. 
É bem comum essa ser a 
primeira aplicação do inves-
tidor que sai do banco, pois 
entrega retorno superior a 
CDI e os fundos dos bancos.

O Boletim de Mercado 
da CVM, publicado nesta 
quinta-feira (31) mostrou a 
expansão de fundos de in-
vestimento. Segundo a pu-
blicação, a indústria de fun-
dos do Brasil é a maior do 
mundo em quantidade.

Como o investidor mais 
leigo pode optar diante de 
uma cesta tão grande de 
opções?

- Realmente esse merca-

do vem passando por uma 
forte expansão no Brasil nos 
últimos anos e não deve de-
sacelerar tão cedo. No meio 
de um mar de informações e 
novidades, o melhor jeito de 
um investidor iniciante que 
não tem experiência ou mui-
to conhecimento sobre as 
opções de investimentos do 
mercado financeiro é contar 
com a ajuda de um profissio-
nal da área.

Hoje em dia está muito 
mais fácil e acessível poder 
contar com a ajuda de pro-
fissionais como assessores 
de investimentos, analistas 
e gestores e isso pode fazer 
toda a diferença para que 
o investidor iniciante faça 
boas escolhas.

Parece que os fundos 
imobiliários somam mais 
de 200 mil investidores no 
Brasil. São os melhores 
fundos hoje?

- Nós não acreditamos ne-
cessariamente em “melhores 
tipos de fundos”. O ideal é 
o investidor ter uma carteira 
diversificada com diferentes 
tipos de fundos e gestores. 
Os fundos imobiliários cres-
ceram bastante nos últimos 
anos especialmente por con-
ta da queda na taxa básica de 
juros (Selic) e se tornaram 
uma excelente alternativa 
de investimentos, sobretudo 
para investidores que bus-
cam renda mensal das suas 
aplicações.

Por outro lado, se o in-
vestidor está procurando 
retorno absoluto e não ren-
da, talvez fundos de ações 
sejam mais indicados. Mes-
mo assim, apesar de já terem 
atingido cerca de 200 mil in-
vestidores, isso ainda repre-
senta menos de 0,1% de toda 
a população brasileira e esse 
é um mercado que ainda tem 
muito espaço para crescer.

Como é a atuação do 
Mais Retorno?

- O Mais Retorno é uma 
fintech focada em oferecer 
informações e conteúdos de 

qualidade e profundidade 
para os investidores, sem 
que perca a simplicidade 
com isso. Sabemos que hoje 
em dia existe muita infor-
mação pela internet (o que 
é muito bom), mas ainda as-
sim ou elas são muito básicas 
e simples, ou a abordagem é 
extremamente complexa e 
“chata”, sobretudo para o in-
vestidor iniciante.

Nosso foco é mudar isso 
tudo e fazer com que as in-
formações que entregamos 
sejam interessantes para 
todos os níveis de inves-
tidores, do mais iniciante 
ao mais avançado, através 
de tecnologias como nossa 
comparação de fundos ou 
de conteúdos como artigos, 
livros e vídeos.

Além disso, como muitos 
investidores nos procuram 
solicitando ajuda para inves-
tir na prática, hoje já ofere-
cemos cursos mais aprofun-
dados e uma assessoria de 
investimentos pessoal e in-
dividual.

Que perfil de cliente 
pode procurar na fintech?

- Nós procuramos entre-
gar valor para qualquer tipo 
de investidor, do mais ini-
ciante ao mais avançado, do 
mais conservador ao mais 
agressivo. Nosso conteúdo 
e tecnologia atinge todos os 
tipos de público, de forma 
que conseguimos entregar 
informações sofisticadas e 
valiosas sobre investimentos 
numa linguagem extrema-
mente acessível mesmo para 
pessoas leigas.

Além disso, hoje já dis-
ponibilizamos treinamen-
tos especializados para in-
vestidores que querem se 
aprofundar mais no assunto 
de investimentos. Por fim, 
nossa parte de assessoria 
de investimentos hoje é 
direcionada para os inves-
tidores mais sofisticados, 
que procuram por uma so-
lução personalizada e sob 
medida. 

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

ABAETE EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 20.990.545/0001-08 - NIRE: 33.2.07030557-6

Ata da Reunião dos Sócios da Sociedade. Aos 18/12/2018, às 15h, na 
sede da sociedade, na Av. Pres. Vargas, 290/6º, RJ; constatando-se a 
presença de todos os sócios, representando a totalidade do capital social 
votante. Com a presença dos sócios, ficou dispensada a convocação 
para reunião com propósito de discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Aprovação da Redução do Capital Social, nos Termos 
do Inciso II, do Art. 1.082, da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro); 
2) Saída dos sócios e Alteração da Cláusula 3ª do Contrato Social de
forma a refletir o novo. A Srª Marília Guimarães Diniz, na qualidade de
sócia administradora, declara aberto os trabalhos e assume a presidência
da mesa, que em seguida convidou o Sr. Vicente Diniz Bhering, para
secretariar os trabalhos. Composta a mesa e não se registrando nenhuma
impugnação, abordou-se o item: 1) Aprovação da referida redução do
capital social, atualmente de R$3.180.874,00 para R$98.874,00 uma
redução, portanto de R$3.082.000,00, por ser considerado excessivo em
relação ao objeto da sociedade, sendo certo que a referida redução será
distribuída proporcionalmente aos sócios, em imóveis; 2) Em decorrência
da redução de capital mencionada no Item 1 acima, os sócios Vicente
Guimarães Bhering, Estevão Altino Machado Bhering, Gabriel Altino
Machado Bhering e Thiago Altino Machado Bhering retiram-se da
sociedade e, consequentemente, a Cláusula 3ª do contrato social, passa a
vigorar com a seguinte redação: O capital social da Sociedade, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$98.874,00, dividido em 98.874 quotas, com
valor nominal de R$1,00 cada uma, e ficará a Srª Marília Guimarães Diniz
com 100% da participação societária. Encerramento, Lavratura, Aprovação
e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes. RJ/RJ, 18/12/2018. Srª. Marília Guimarães Diniz, Presidente da
Mesa, e o Sr. Vicente Diniz Bhering, Secretário da Mesa.

CONTECOM TERESÓPOLIS CONSULTORIA 
TÉCNICA E COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 32.579.757/0002-59
AUDITORIA AMBIENTAL

A CONTECOM TERESÓPOLIS CONSULTORIA TÉCNICA E COMERCIAL 
LTDA. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 
em 18.01.2019, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2018 referente 
às atividades de manipulação, estocagem provisória, processamento e 
beneficiamento de resíduos classes I, IIA E IIB para produção de blends e 
para obtenção de matérias-primas e combustíveis alternativos e  informa 
que este estará à disposição para consulta na Av. Almeida Garret, 250 – 
Figueira no Município de Duque de Caxias no período de 11/02/2019 até 
12/03/2019 no horário das 8h às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório 
também estará disponível para consulta na biblioteca do INEA, na Av. 
Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

METAK - METAIS KENNEDY LTDA CNPJ: 27.511.450/0001-03 
CONCESSÃO DE LICENÇA 

METAK - METAIS KENNEDY LTDA torna público que recebeu do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO 
no IN048069, com validade até 22 de janeiro de 2024, que a autoriza 
para as atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos 
(classe I), não perigosos (classes IIA e IIB) e resíduos sólidos urbanos, 
em TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, - TODOS 
OS BAIRROS, município de TODOS. Processo n° E-07/002.1074/2017. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
    Pelo presente Edital, ficam convocados todos os pro-
fessores do COLÉGIO PRIMEIRO DE MAIO a comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 06 
de fevereiro de 2018, às 14h30 em primeira convocação, 
e às 15h em segunda e última, com qualquer número, no 
próprio Colégio, que fica na R. Gen. Canabarro, 536 - Ma-
racanã, Rio de Janeiro - RJ, para discutirem e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

•   Constantes atrasos salariais. 
•  Dentre outras medidas de protesto e cobrança, ana-
lisar e deliberar sobre a conveniência de deflagrar movi-
mento de greve dos professores.

Esta convocação é feita nos termos da 
Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do  
Estatuto do Sindicato. 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

Felipe Medeiros: ‘Uma das grandes vantagens de  
se investir em fundos é justamente a sua simplicidade’




