
OPINIÃO
Quem ganhou a eleição no 
Senado foi a turma da Lava Jato
Helena Chagas, página 2

OPINIÃO
Quem ganhou a eleição no 
Senado foi a turma da Lava Jato
Helena Chagas, página 2

mercantil www.monitordigital.com.br

ANO CVII - Nº 28.313
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, terça-feira,
5 de fevereiro de 2019

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,6690

Dólar Turismo R$ 3,8200

Euro R$ 4,1946

IGP-M 0,01% (janeiro)
-1,08% (dezembro)

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

Iuan R$ 0,5442

Ouro (gr) R$ 153,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil
Monitor

SEU DIREITO
Indenização 
por furto em 
estacionamento 
ainda gera polêmica
Mônica 
Gusmão, 
página 4

Mônica 
Gusmão, 
página 4

OPINIÃO
Trumpismo que vale hoje para a 

Venezuela, amanhã valerá para nós
Roberto Amaral, página 2

Rio bloqueia
R$ 13,8 bi do 
orçamento

Philippe Lima/GERJ

Estão excluídos do 
contingenciamento 
Educação, Saúde e 
pessoal das polícias

O Governo do Rio de Janeiro vai 
contingenciar 17% do orçamento 
de R$ 80,3 bilhões. O ajuste foi re-
alizado para fazer frente ao déficit 
previsto na Lei Orçamentária Anual 
(LOA 2019), de R$ 8 bilhões, mais 
uma estimativa do Tesouro estadual 
de uma frustração de receitas de R$ 
5,7 bilhões em relação ao previsto 
no Orçamento aprovado.

De acordo com o governo, o 
contingenciamento de R$ 13,8 bi-
lhões é uma medida preventiva e 
não haverá descontinuidade dos 
serviços públicos prestados à po-
pulação. “Com a medida, visando a 
um equilíbrio das contas estaduais, 
o governo pretende evitar a execu-
ção de despesas superiores às recei-
tas,” garante o governo.

A redução será distribuída en-
tre todas as secretarias e entidades 
vinculadas, que deverão projetar 
suas despesas anuais baseadas no 
contingenciamento. A Secretaria da 
Casa Civil e Governança vai liberar 
o orçamento em cotas mensais.

“O estado precisa gastar me-
nos do que arrecada para diminuir 
o déficit”, avaliou o secretário da 

Zamith quer estado gastando menos do que arrecada para reduzir rombo

Casa Civil e Governança, José 
Luiz Zamith. Estão excluídas do 
contingenciamento as despesas de 
pessoal das polícias Civil e Militar, 
percentuais de aplicação que são 
definidos constitucionalmente ou 
por meio de lei específica, como 

Saúde e Educação, e também aque-
las decorrentes de sentenças e cus-
tas judiciais.

O Orçamento poderá ser des-
contingenciado gradativamente 
pela Secretaria da Casa Civil e 
Governança, de acordo com os 

resultados das medidas de au-
mento da eficiência da admi-
nistração pública, em curso em 
todo o estado, e das medidas do 
aumento de receita, que estão 
sendo adotadas pela Secretaria 
de Estado de Fazenda.

Governo quer sistema que quebrou Previdência chilena
A nova Previdência proposta 

pelo governo vai criar a Poupan-
ça Individual da Aposentadoria, 
revela a mensagem do presidente 
Jair Bolsonaro enviada ao Con-
gresso Nacional, no início dos 
trabalhos legislativos. O sistema 
deverá ser obrigatório, ao menos 
para quem ingressar no mercado 
de trabalho a partir da reforma.

“É uma iniciativa que procura 
elevar a taxa da poupança nacio-
nal, criando condições de aumen-

tar os investimentos e o ritmo 
de crescimento. É um caminho 
consistente para liberar o país do 
capital internacional. Ao transfor-
mar a Previdência, começamos 
uma grande mudança no Brasil”, 
comemora Bolsonaro na mensa-
gem, lida pela primeira-secretária 
da Mesa, deputada Soraya Santos 
(PR-RJ).

A realidade chilena, porém, 
não permite tanto otimismo. Ao 
contrário. O Chile implantou, nos 

anos 1980, durante a ditadura mi-
litar de Pinochet, um sistema de 
Previdência conhecido como de 
capitalização, em que cada segu-
rado poupa para sua própria apo-
sentadoria.

O dinheiro obrigatoriamente 
vai para as administradoras de 
fundos de pensão (AFPs). O re-
sultado é que boa parte das em-
presas faliu ou foi absorvida por 
grupos externos – inclusive o bra-
sileiro Pactual. Mais da metade 

dos aposentados ganham menos 
de 40% do salário mínimo. O 
Chile da América Latina é o país 
com o maior número de suicídios 
entre os idosos.

O governo brasileiro ainda não 
revelou integralmente sua pro-
posta. Outra parte, vazada à im-
prensa, fala em idade mínima de 
65 anos para homens e mulheres 
e contribuição de 40 anos para o 
recebimento de 100% do proven-
to. O secretário especial de Previ-

dência e Trabalho, Rogério Mari-
nho, admitiu que é um dos textos 
que estão sendo analisados.

O presidente do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Sindifisco), 
Kléber Cabral, disse, em entre-
vista à Agência Brasil, que, se 
o país reduzir em 30% a sone-
gação atual, arrecadaria mais 
de R$ 100 bilhões ao ano só no 
Governo Federal. 
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Botijão de gás de cozinha fica  
até 1,4% mais caro nesta 3ª feira

A partir desta terça-feira, o boti-
jão de até 13 quilos de gás lique-
feito de petróleo (GLP) residencial 
ficará mais caro. O novo preço 
médio do produto, anunciado nesta 
segunda-feira pela Petrobras, será 
de R$ 25,33.

No último ajuste, feito em no-
vembro do ano passado, o preço 
determinado foi de R$ 25,07. O 

produto tem reajustes trimestrais.
O Sindicato Nacional das Em-

presas Distribuidoras de Gás Li-
quefeito de Petróleo (Sindigás) in-
formou, em nota, que o reajuste vai 
variar entre 0,5% e 1,4%, de acordo 
com o polo de suprimento. O Sindi-
gás calcula que o valor do GLP em-
presarial está 13,4% acima do GLP 
para embalagens até 13 quilos.

Entidades civis criticam  
pacote anticrime de Moro

Após a divulgação do projeto 
de lei anticrime do Governo Fe-
deral elaborado pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública e 
apresentado pelo ministro Sérgio 
Moro nesta segunda-feira, diver-
sas entidades da sociedade civil 
se posicionaram sobre o teor do 
texto.

O presidente da OAB/RJ, Lu-
ciano Bandeira, disse que vê 
“com respeito e preocupação” o 
anteprojeto de lei. A iniciativa é 
abrangente, alterando 14 leis do 
ordenamento jurídico brasileiro, 
como o Código Penal, o Código 
de Processo Penal, Lei de Exe-
cução Penal, lei de organização 
criminosa, lei dos crimes hedion-
dos e outras. “A pretensão de 
promover mudanças profundas e 
radicais no ordenamento é muito 
sugestiva de uma análise calma, 
pausada e serena. Não convém 
aprovar o projeto sem ouvir es-
pecialistas na matéria, sociedade 
civil organizada e sem o aprofun-
damento parlamentar do debate. 
A OAB está à disposição para 
contribuir neste particular”, sa-
lienta Luciano.

Sobre o que chamou de “miti-
gação dos princípios constitucio-
nais da ampla defesa e da presun-
ção de inocência”, ele lembra que 
a Ordem já tem posição firmada 
“sobre a execução provisória da 
pena”, e que o projeto “pretende 
legislar para autorizá-la, à revelia 
do texto constitucional”. “Não 
cabe no Estado brasileiro, orien-
tado pela Carta de 88, a imposi-
ção de pena privativa de liberda-
de a acusado que ainda está em 
posição de recorrer. As tentativas 
de flexibilização do texto consti-
tucional pela via da alteração de 
lei ordinária desrespeita princí-
pios básicos de hierarquia e não 
deve ser tolerada”, reforça. 

Da mesma forma, Luciano 
esclarece que é inadmissível a 
proposta de autorizar gravação 
de conversas entre advogados e 
clientes presos. “Nossa profissão 
é essencial à Justiça e a inviola-
bilidade dessa relação constitui 
pedra de toque da ampla defesa”.

O Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública também enten-
deu que a proposta merece uma 
“análise mais aprofundada”. O 

combate à lavagem de dinheiro 
foi pontuado como necessário, 
mas insuficiente para “frear a 
escalada do crime organizado e, 
principalmente, da criminalidade 
violenta”.

A organização Conectas Di-
reitos Humanos, com atuação 
na área de segurança pública, 
afirmou que o projeto traz so-
luções “antigas” com efetivida-
de questionável na redução da 
violência, como o aumento de 
pena, a criminalização de novas 
condutas e o inchaço do siste-
ma prisional. Para a entidade, 
o mais preocupante é a medida 
que prevê a possibilidade do 
policial não ser responsabiliza-
do por mortes em serviço. “Este 
pacote cria uma legitimação 
de mortes praticadas pela polí-
cia, o que é muito preocupante. 
A polícia brasileira é uma das 
que mais mata e mais morre no 
mundo, e proposta reforça leta-
lidade policial, de combate ao 
inimigo”, avalia o coordenador 
do Programa de Violência Insti-
tucional da organização, Rafael 
Custódio.
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Eis o principal legado do primeiro 
mês de bolsonarismo: abandonamos 
o posto e a responsabilidade de lider-
ança regional para cumprir o papel de 
coadjuvantes da política ditada pelos 
interesses e conveniências da estra-
tégia de guerra dos EUA de Donald 
Trump, voltados, agora mais consis-
tentemente, para o Atlântico Sul e a 
América do Sul, aproveitando, até, o 
vácuo deixado pelo Brasil.

Por força de sua história e de sua 
liderança, o Brasil se havia destaca-
do por alimentar o espírito integra-
cionista e esta foi a maior proeza, e 
também a atitude mais arriscada de 
nossa política externa, desdenhada 
nos breves dias do novo governo.

Na contramão de nossa história, 
o Brasil oficial, mesquinho, renun-
cia a esse papel para assumir o de 
reles capitão-do-mato do pior da pior 
política estadunidense, servindo-lhe 
de instrumento para a agressão à 
Venezuela, o alvo da vez.

Na garupa do trumpismo – que re-
toma grotescamente a doutrina Mon-
roe e a política do big stick – aban-
donamos, contra nossos interesses, 
o compromisso com a solidariedade 
continental, insensatamente esqueci-
dos de que o que vale, hoje, para a 
Venezuela, seus recursos e seu pro-
cesso político, valerá também para 
nós, hoje e amanhã.

O preço maior dessa violência, 
poderá ser a guerra civil em sub-
região estratégica para a segurança 
coletiva e para nossa própria seguran-
ça. Fala-se mesmo em balcanização e 
em guerra interestatal! A expectativa 
de caos é o outro lado da até aqui 
bem sucedida desestabilização dos 
regimes progressistas da região (já se 
foram Brasil, Argentina e Equador), 
objetivo do Departamento de Estado 
dos EUA, revivendo os tempos da 
Guerra Fria, desta feita sem a ale-
gada ameaça da URSS. Mas, quando 
não se tem inimigos de fato, cria-se.

Se o intervencionismo dos EUA 
antes contou com nossa resistência, 
hoje dispõe de nossa diplomacia e 
de nossas tropas, como delas já dis-
puseram em 1965 para consolidar 
a invasão da pobre e pequena e so-
fredora República Dominicana, que 
ousara eleger um presidente (Juan 
Bosch), acusado de nacionalista, isto 
é, comprometido com os interesses 
de seu país e de seu povo…

Assim, mas não de forma sur-
preendente, pois o capitão já disse 
a que veio, em pouco menos de um 
mês toda a história da diplomacia 
brasileira, de Rio Branco a Celso 
Amorim-Samuel Pinheiro Gui-
marães, foi jogada na lata do lixo, e a 
política ativa e altiva do ministro de 
Lula é substituída pelo acocoramento 
ideológico, uma subalternidade sabu-
ja, que chega às raias da dependência 
psicológica, aquele sentimento de in-
ferioridade introjetado pelo coloniza-
do eternizando o domínio do senhor, 
a cujos interesses e valores mais se 
submete quanto mais apanha, pois a 
humilhação transforma-se numa ne-
cessidade de sua índole deformada.

Brevemente nosso chanceler (seja 
o Policarpo Quaresma de hoje, seja 
seu eventual substituto) voltará a ti-
rar os sapatos para passar pela alfân-
dega dos EUA. Hoje sabemos que 
o lamentável gesto de Celso Lafer, 
carregado de simbologia, antecipava, 
por décadas, a que ponto de alienação 
pode chegar um governo de arrivis-
tas cuja política externa abandonou 
a “ideologia” da independência em 
busca de soberania pela “desideolo-
gia” da renúncia ao interesse nacio-
nal.

As ameaças que pesam sobre a 
Venezuela (de que é mesmo de que 
ela é acusada, para justificar tanto 
ódio?) não têm amparo no Direito 
Internacional, na Carta da ONU, 
nem na Carta da OEA, cujo artigo 15 
nos diz: “Nenhum Estado ou grupo 
de Estados tem o direito de intervir, 
direta ou indiretamente, seja qual for 
o motivo, nos assuntos internos ou 
externos de qualquer outro”.

Na mesma linha vem o comando 
da Constituição brasileira (art.4º): “A 
República Federativa do Brasil rege-
se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: I – inde-
pendência nacional; II – prevalência 
dos direitos humanos; III – autode-
terminação dos povos; IV – não-
intervenção; V – igualdade entre os 
Estados; VI – defesa da paz; VII – 
solução pacífica dos conflitos; VIII – 
repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX – cooperação entre os povos para 
o progresso da humanidade; X – con-
cessão de asilo político.”

E, no entanto, nosso país, pelas 
mãos do bolsonarismo, essa doença 
tacanha que nos aflige, rasga a Con-
stituição e apoia a política interven-
cionista de Donald Trump! Qual o 
pretexto (pois razão não há) para o 
garrote vil que é o cerco imposto, há 
décadas, pelos EUA e seus aliados ao 
país vizinho? O pretexto é a suposta 
“ilegitimidade” do Governo Maduro, 
um falso problema que não leva os 
EUA a intervir em países onde não 
têm interesses, ou onde seus inter-
esses estão devidamente atendidos.

Qual a base política ou jurídica 
para decretar essa ilegitimidade? 
Maduro foi eleito em 2018 em 
pleito acompanhado por jornalistas 
e observadores e organismos inter-
nacionais, do qual participaram 16 
partidos políticos. Concorreu com 
cinco adversários e obteve 67,85% 
dos votos. A oposição, que negociara 
a antecipação das eleições de dezem-
bro para maio, dividiu-se na disputa 
eleitoral e perdeu, mais uma vez.

A propósito, Maduro, ao contrário 
de Trump, teve mais votos do que 
seu concorrente.

Qual o malabarismo jurídico para a 
decisão de Trump, seguido pelo Bra-
sil e outros satélites de sua política 
externa, de exigir a renúncia de um 
presidente de um país independente? 
A questão democrática? Ora, nessa 
hipótese ninguém pode apostar, afora 
os néscios e os muito sabidos.

Qual a autoridade moral de que po-
dem se revestir neste tocante os EUA, 
histórico sustentáculo de todas as dita-
duras modernas, seja na África, seja na 
Europa, seja na Ásia (uma só menção, 
o Vietnã do Norte), no Oriente Médio 
(exemplo, a Arábia Saudita)?

Que autoridade tem esse país para 
falar em democracia entre nós, se aqui 
amparou (e delas muito usufruiu) as 
ditaduras de Batista (Cuba), Somoza 
(Nicarágua), Trujillo (República Do-
minicana), Stroessner (Paraguai) e 
todos os sátrapas venezuelanos até a 
ascensão de Chávez que tentou depor 
na tentativa, frustrada, de golpe que 
patrocinou em 2002?

EUA, que apoiaram a implanta-
ção das luciferinas ditaduras milita-
res do Brasil, da Argentina, do Chile 

e do Uruguai, e o regime tão per-
verso quanto corrupto de Fujimori, 
no Peru? Invadiu Granada e com as 
tropas brasileiras (Castello Branco) 
destroçou a democracia dominicana?

Em socorro dessa política inter-
vencionista corre a União Europeia, 
mãe de Salazar, Franco, Mussolini 
e Hitler, cúmplice do stalinismo e 
sócia dos coronéis que sufocaram a 
Grécia nos anos 1967–1974.

O que essa UE nos tem a dizer dos 
regimes protofascistas na Polônia e 
na Hungria? Nada? Não lhes vai dar 
prazo de oito dias para se converterem 
à democracia? Mas caberia questionar: 
o ultimato prepotente seria um modo 
adequado, aceitável, de encaminhar 
solução para o Brexit, para a auto-
nomia da Catalunha, para a crise dos 
“coletes amarelos”, ou ainda para o 
impasse entre democratas e republica-
nos que paralisou o governo dos EUA 
por vários dias, causando sofrimento e 
prejuízos de monta?

Por que a União Europeia não deu 
prazo a Putin para devolver a Crime-
ia? Ou à China para entregar o Tibete 
ao Dalai Lama? Por que não dedicar 
um pouco desse furor democrático 
para encerrar os dias do regime de 
Rodrigo Duterte nas Filipinas?

O Governo Maduro é passível de 
críticas, e os caminhos da revolução 
bolivariana podem e devem ser dis-
cutidos. Mas, quando se fala em sua 
crise, a grande imprensa omite as ten-
tativas de inviabilização econômica 
da Venezuela, vítima de perversa 
“guerra econômica”.

A hiperinflação venezuelana é in-
duzida, e sua capacidade de impor-
tação é inviabilizada pelo sufoco 
cambial. Seus ativos estão sendo 
sequestrados por europeus e pelos 
EUA, que acabam de bloquear recur-
sos da PDVSA devidos pelo forneci-
mento de petróleo ao império, que 
também bloqueou seus bens. Qual é 
o nome disso? Pirataria? A proeza de 
Maduro é mesmo a de sobreviver, em 
que pese esse terrível boicote, que, 
atingindo o governo, mais penaliza 
os venezuelanos pobres.

Ao lado de muitos acertos – e como 
esquecer os esforços do chavismo 
visando a atender às gritantes deman-
das sociais – muitos erros, sem dúvida, 
podem ser apontados. Mas não é nada 
disso o que está em jogo, bem longe 
passam as convicções democráticas e 
as preocupações com o povo venezu-
elano. Todo mundo sabe disso, desde 
aquela senhora que viu Cristo depen-
durado em um galho de goiabeira até o 
irrequieto general Mourão, para quem 
o único erro dos golpistas de 2002 
foi não haverem assassinado Chávez, 
quando o prenderam.

O que está na ordem do dia é a falsa 
disputa Ocidente versus Oriente inven-
tada pelo Pentágono, que, na verdade, 
é a explicitação da disputa (real) entre 
o cansaço econômico dos EUA e a 
emergência da China como potência 
que lhe pode fazer face e que precisa 
ser afastada antes de se tornar uma 
ameaça militar, com a aliança nuclear 
oferecida pela Rússia.

O que está em jogo é o papel do 
Atlântico Sul no conflito programado, 
e, nele, o da América do Sul e nela, por 
sua vez, o destino da maior reserva de 
petróleo do mundo, que, para azar seu, 
está nos campos da Venezuela.

Não pensem os democratas 
brasileiros sinceros que terão vida 
fácil se o golpe contra Maduro for 
bem-sucedido.

q  Roberto Amaral
Escritor, ex-ministro de Ciência e 

Tecnologia (2003–2004).

Trumpismo que  
vale hoje para a 
Venezuela, amanhã 
valerá para nós

Quem ganhou no 
Senado foi o Dallagnol

O Ensaio Venezuelano

Clareza para distrato  
de imóvel na planta

Assentada a poeira da eleição 
mais traumática que o Senado 
já teve nas últimas décadas, vai 
ficando claro quem ganhou de 
verdade. E não foi só o senador 
Davi Alcolumbre, novo rei do 
tapete azul, ou o DEM, ou o-
ministro-que-quase-virou-suco-
mas-não-virou Onyx Lorenzoni. 
Um dos grandes vitoriosos do 
último sábado foi o procurador 
Deltan Dallagnol, que não saiu 
de Curitiba mas trabalhou muito 
por esse resultado.

“O Brasil está mudando”, es-
creveu Deltan no Twitter, logo 
após o senador Renan Calheiros 
subir à tribuna para renunciar à 
sua candidatura e deixar o ple-
nário. De fato, nunca se viu an-
tes tanta influência do Ministé-
rio Público e adjacências numa 
eleição interna do Legislativo. 
Na véspera, a Lava Jato fizera 
sua 59ª Operação, investigando 
personagens citados na delação 
do ex-senador e amigo de Renan 
Sergio Machado, que apontou 
para o MDB e seus senadores. 
No mesmo dia, vazaram áudios 
de conversas de Renan com Jo-
esley Batista, da JBS.

Aparentemente, esses dois tiros 
finais não tinham sido mortais, 
mas o que se viu no plenário do 
Senado foi o fortalecimento de 
uma frente anti-Renan, forma-
da por senadores recém-eleitos, 
aqueles que se intitulam repre-
sentantes da “nova política”, que 
se aliou ao Planalto de Onyx Lo-
renzoni – relator das enterradas 
dez medidas contra a corrupção, 
lembram? – e a parte da oposição. 
Numa estratégia turbinada pelas 

cobranças das redes sociais, cons-
trangeram renanzistas enrustidos a 
mostrar seus votos e, ao fim e ao 
cabo, reuniram os 42 votos para 
eleger Alcolumbre.

Nada indica que a turma do 
Dallagnol, os vencedores no 
Senado, voltará a se unir para 
aprovar, por exemplo, reformas 
como a da Previdência. É bem 
possível que não, já que a refor-
ma mexe com interesses de cor-
porações diversas que trabalham 
no combate à corrupção.

Mas ela estará ali a postos para 
tentar constranger qualquer apoio 
a iniciativas anti-Lava Jato ou des-
tinadas a punir abusos de procura-
dores e juízes, como o projeto que 
trata do abuso de autoridade. De-
verá, por outro lado, cerrar fileiras 
a favor das alterações na legisla-
ção penal que serão mandadas 
esta semana ao Congresso pelo 
ministro da Justiça, Sergio Moro.

Em tempo: a turma de Dallag-
nol é, obviamente, a turma de 
Moro.

O que vai resultar disso, nin-
guém sabe. A turma perdedora da 
eleição queria colocar no coman-
do Renan Calheiros justamente 
para impedir abusos e evitar o 
endurecimento da legislação, até 
para salvar a própria pele. A tur-
ma de Renan é a outra metade do 
Senado, que, nos próximos capítu-
los, poderá acabar paralisado num 
grande e indesatável nó…

q  Helena Chagas
Jornalista, foi ministra-chefe da 

Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República 

(2010–2014).

O distrato de imóvel na plan-
ta ganha regras mais claras para 
construtoras e adquirentes. Após 
bonança, a decrepitude do proje-
to econômico da primeira meta-
de desta década elevou a disputa 
judicial para desfazimentos da 
compra de unidades residenciais 
a níveis indesejáveis.

Felizmente, após interminá-
veis idas e vindas, a Câmara dos 
Deputados, em sessão delibera-
tiva extraordinária, aprovou o 
Projeto de Lei (PL) 1.220/2015, 
através do qual, entre outras 
deliberações, regulamentou os 
percentuais que deverão ser de-
duzidos do montante a ser de-
volvido pelas construtoras aos 
adquirentes em caso de distrato 
do contrato de compra e venda 
de imóvel na planta. O PL foi 
sancionado conforme redação 
dada pela Lei 13.786/2018.

Ao fixar regras no tocante à 
devolução pelas construtoras 
dos valores pagos pelos adqui-
rentes de imóveis na planta em 
caso de distrato, a lei estabele-
ce dentre outras matérias, como 
se dará a devolução aos consu-
midores, bem como os valores 
que poderão ser deduzidos pelas 
construtoras. Até a sanção da lei 
acima citada, o assunto não era 
expressamente previsto em lei, 
de modo que o Judiciário esta-
belecia valores que poderiam ser 

deduzidos pelas construtoras. 
Conforme jurisprudência atual, 
os percentuais de dedução eram 
fixados de 10% a 20%.

Nesse sentido, a Lei prevê que 
quando a construtora criar uma 
empresa específica e realizar a 
separação do patrimônio para a 
construção de um empreendi-
mento, ou seja, incorporar sob 
o regime de “patrimônio de afe-
tação”, ela poderá reter da resti-
tuição o percentual de 50% do 
valor pago pelo consumidor, a 
fim de custear as despesas com 
a devolução do imóvel. Caso a 
incorporação não seja realizada 
com patrimônio de afetação, o 
percentual de retenção é redu-
zido para 25%. Para ambos os 
casos, os valores pagos a título 
de comissão de corretagem não 
serão objeto de devolução pelas 
construtoras.

Assim, evidente que a san-
ção da Lei pode ser considerada 
como uma vitória para os con-
sumidores, eis que não há le-
gislação específica que trate da 
matéria, porém, por outro lado, 
os percentuais de dedução fixa-
dos na lei superam aqueles que 
vinham sendo fixados pela juris-
prudência até então.

q  Rafael Mermerian
Advogado, sócio do Saiani & 

Saglietti Advogados.
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Empréstimos alavancados  
elevam ameaça de crise financeira

O alto nível da dívida privada pode ser o gatilho para 
uma nova crise financeira global. “Estamos especialmente 
preocupados com o alto nível de dívidas corporativas em 
muitos lugares e com a dívida de alto rendimento, em 
particular”, explica Marie Owens Thomsen, economista-
chefe do grupo Indosuez Wealth Management.

Há um certo tom ideológico neste tipo de análise. Acon-
tece que a China gerou cerca de três quartos do aumento 
da dívida privada, vendo sua participação aumentar de 
3%, no início do milênio, para atuais 16%. Criticar o débi-
to privado é uma das formas de se contrapor ao sucesso 
chinês das três últimas décadas.

Limada a questão ideológica, o que se vê são dados ro-
bustos que mostram a ameaça à economia mundial, como 
o MONITOR MERCANTIL mostrou no ano passado, com 
base em pesquisas do Fundo Monetário Internacional.

O FMI afirmou que a dívida global chegou a 225% do 
PIB mundial, confirmando que os esforços para limitar 
esse crescimento falharam. São US$ 164 trilhões, um au-
mento de 12%, se comparado ao pico de 2009. Os Esta-
dos Unidos são o emissor de um terço da dívida soberana 
global, seguidos do Japão, com aproximadamente 20%.

“Estamos preocupados com a alavancagem do mercado 
de empréstimos que tem crescido rapidamente, especial-
mente nos Estados Unidos. Se esse mercado falhar, pelo 
aumento da regulação ou outro motivo, forçaria as empre-
sas a procurarem investimentos de alto rendimento, conse-
quentemente piorando a média do crédito nesse mercado. 
Portanto, estamos de olho nos desenvolvimentos no mer-
cado de empréstimos alavancados e o vemos como a fonte 
potencial da próxima crise”, acrescenta Marie Thomsen.

O Brasil acumula uma dívida pública bruta de R$ 5 tril-
hões e corporativa de R$ 3,6 trilhões.

Corte nos gastos
A equipe de buscas privada, contratada pela família do 

jogador de futebol argentino Emiliano Sala, encontrou em 
poucas horas os destroços do avião que caiu no Canal da 
Mancha em 21 de janeiro. Uma rapidez que deveria fazer 
o governo britânico vir a público pedir desculpas. As equi-
pes oficias chegaram a desistir da busca no dia 26, após 
procurarem a aeronave em vão.

Trump Hotel
Quem quiser conhecer um pouco melhor Paulo 

Figueiredo Filho, foragido e na lista da Interpol, neto do 
último general da ditadura, João Baptista de Figueiredo, 
pode ver o programa Cigar Bar, de Rodrigo Constantino, 
acessível em https://youtu.be/rEPTQ8pcqWE

Rápidas
O Carioca Shopping iniciou a temporada 2019 do pro-

jeto de incentivo à leitura Dedique um Livro. O cliente 
pode ler ou levar a publicação para casa. Quem levar deve 
deixar um outro no local com uma dedicatória inspiradora 
para o próximo leitor *** O Clubinho no Picadeiro con-
tinua em fevereiro no Carioca Shopping, aos sábados e 
domingos, das 14h às 20h *** Nesta sexta-feira, a OAB/
RJ realiza o evento “Desafios tributários de 2019”. As pal-
estras começam às 9h, na avenida Marechal Câmara, 150, 
4º andar. Mais informações: (21) 2730-6525.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. As Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. A Administração.

BALANÇO COMPARATIVO
 Saldo 2018 Saldo 2017

ATIVO 1.176.327,50 870.890,63

Ativo Circulante 1.168.483,95 863.047,08 

Disponível 1.042.732,30 692.264,95 

Banco conta Movimento 166,81 2.844,37 

Banco Santander S/A 166,81 2.844,37 

Títulos c/Liquidez Imediata 1.042.565,49 689.420,58

Aplicações Financeiras 1.042.565,49 689.420,58 

Créditos Tributários 125.751,65 170.782,13 

Crédito PIS/PASEP - Exportação

Crédito COFINS - Exportação

Ressarcimento PIS Exportação

Ressarcimento COFINS exportação

IRRF s/Aplic. financeira
Restituição Pgto. IR/Fonte

IRPJ Saldo Negativo 2016

IRPJ Saldo Negativo 2017

- 15.925,88 

- 73.365,31

15.593,78 8.212,95 

48.916,21 14.553,39 

2.517,06 -

49.802,13 49.802,13 

4.022,52 4.022,52

4.899,95 4.899,95

Ativo não Circulante 7.843,55 7.843,55

Realizável a Longo Prazo 7.843,55 7.843,55

Contas a Receber 7.843,55 7.843,55 

 Saldo 2018 Saldo 2017
PASSIVO 1.176.327,50 870.890,63 
Passivo Circulante 4.079,27 5.071,49 
Obrigações Fiscais 44,32 -
IRRF s/Terceiros 10,81 -
Tributos na Fonte a Recolher 33,51 -
INSS a Pagar 369,44 -
INSS a Pagar s/Terceiros 369,44 -
Provisões 3.644,51 5.050,49 
Provisão p/Imposto de Renda 2.277,82 1.780,25 
Provisão p/Contribuição Social 1.366,69 3.270,24
Outras Obrigações  21,00  21,00 
Lucros a Pagar 21,00 21,00 
Patrimônio Líquido  1.172.248,23 865.819,14 
Capital Social 643.756,00 643.756,00 
Capital Nacional 18,00 18,00 
Capital Estrangeiro  643.738,00 643.738,00 
Reserva de Lucros 5.793,41 5.793,41
Reserva de Lucros a Realizar 5.793,41 5.793,41 
Lucros ou Prejuízos  522.698,82  216.269,73
Lucros ou Prejuízos Acumulados  216.269,73 203.374,03 
Lucro ou Prejuízo do Exercício 306.429,09  12.895,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2018 E 31/12/2017

 2018 2017
Receitas Operacionais 45.066,80 -
Tributárias Dedução de Receitas  (2.253,34) -
Receita Líquida 42.813,46 -
Custos  - -
Custos com Pessoal - -
Lucro Bruto 42.813,46 -
Despesas Operacionais (229.257,66)  (52.112,30)
Despesas c/Pessoal Próprio e Terceiros (220,00) - 
Despesas Administrativas (161.637,13)  (49.500,12) 
Despesas Tributárias/Sociais (48.775,81)  (710,25)
Despesas Financeiras  (4.472,72)  (1.901,93) 
Despesas de Viagem (14.152,00) -
Outras Receitas Operacionais  743.253,06 86.926,01 
Resultado Operacional Antes IR/CS  556.808,86 34.813,71 
Provisão IR/CS (250.379,77)  (21.918,01)
Lucro Operacional Líquido 306.429,09 12.895,70
Lucro(Prejuízo) do Exercício  306.429,09  12.895,70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro do exercício  306.429,09  12.895,70
Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com 

recursos provenientes das atividades operacionais:
Estorno de Provisionamento a maior NF. 9582 - Motta  - 3.041,60
Diminuição (Aumento) de Contas a receber - diversos  -  (7.843,55)
Diminuição (Aumento) de Créditos Tributários  45.030,48  (3.974,50)
Aumento (Diminuição) dos imp. e contribuições a recolher  44,32 -
Aumento (Diminuição) contas a pagar  - (3.041,60)
Aumento (Diminuição) provisão para IR e CSLL (1.405,98)  (557,83)
Aumento (Diminuição) obrigações trabalhistas e 

tributárias 369,44 -
Caixa proveniente das operações 350.467,35  519,82
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 350.467,35 519,82
Aumento (Redução) do caixa e equivalente de caixa 350.467,35 519,82
Demonstração da redução do caixa e equivalente de caixa
No início do exercício  692.264,95 691.745,13
No fim do exercício  1.042.732,30 692.264,95

350.467,35 519,82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2018 ( Em Reais)
Capital  Realizado Reservas de Lucros Lucros Acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 643.756,00 5.793,41 216.269,73 865.819,14
Lucro líquido do exercício  -  -  306.429,09  306.429,09
Saldo em 31 de dezembro de 2018 643.756,00  5.793,41 522.698,82 1.172.248,23

Nelson Lara dos Reis - Administrador - CPF: 268.653.007-34; Ronaldo Yudí Kitaoka - Contador - CRC RJ 074898/O-5

Por que a reforma tributária é esquecida?
Sindifisco mostra 
que impostos não 
pagos provocam 
rombo de  
R$ 500 bilhões

Perdas de arrecadação su-
periores a R$ 500 bilhões anu-
ais, sendo R$ 375 bilhões ape-
nas no âmbito federal, com o 
não pagamento de impostos, 
são motivos que levam o pre-
sidente do Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal (Sindifisco), 
Kléber Cabral. A defender 
a defender, paralelamente à 
reforma da Previdência, me-
didas que o governo precisa 
para combater a sonegação 
fiscal, que registra grandes 
perdas no país.

Em entrevista exclusiva à 
Agência Brasil, Cabral ques-
tionou que “é possível acabar 
com a sonegação? Vou te di-
zer que não, sempre vai ter 
algum nível de fraude. Mas 
se pudermos reduzir em 30% 
a sonegação atual, já vamos 
arrecadar mais de R$ 100 bi-
lhões ao ano só no governo 
federal. Tem muita coisa para 
ser feita no âmbito da Receita 
Federal, da legislação, para 
que a gente tenha um comba-
te à sonegação mais efetivo”.

Cabral também cita o ex-
cesso de recursos adminis-
trativos nos processos tribu-
tários, critica os programas 
de regularização tributária 
e vê com bons olhos a pro-
posta do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, de taxar 
lucros e dividendos com a 
combinação de uma redução 
na alíquota de Imposto de 
Renda das empresas.

No combate à sonegação, 
Cabral aponta como um dos 

desafios a quantidade de pro-
cessos tributários. “O conten-
cioso tributário, por exemplo, 
que é aquilo que vai para as 
DRJ (Delegacias de Julga-
mento da Receita) e para o 
Carf (Conselho Administra-
tivo de Recurso Fiscais), tem 
R$ 1 trilhão de estoque de 
recurso para ser julgado. São 
R$ 200 bilhões nas DRJs e 
R$ 800 bilhões no Carf. O 
país numa crise fiscal grave, 
precisando cortar gastos e 
esses processos que não an-
dam. Vamos supor que meta-
de desse total a Receita per-
ca, chega-se a conclusão que 
o contribuinte tinha razão. 
Mesmo assim, ainda seriam 
R$ 500 bilhões a serem co-
brados de quem deve.”

Segundo o auditor, a maior 
parte dos processos tem cer-
ca de 10 anos. Em relação 
às dificuldades de cobrança 
de empresas extintas, Cabral 
explicou que nesses casos os 
valores já foram inscritos na 

dívida ativa e devem ser co-
brados pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional. “Essa co-
brança também tem um pro-
cesso muito ineficiente, muito 
demorado. Após o lançamen-
to do débito da empresa pelo 
auditor fiscal, ela tem DRJ, 
Carf, segunda instância, de-
mora 10 anos, aí entra-se na 
Justiça. O processo todo de-
mora 20 anos e a empresa não 
vive 20 anos. Passado esse 
tempo todo, quando você for 
fazer a cobrança, não vai en-
contrar patrimônio mesmo”.

Sobre a fiscalização, Ca-
bral alerta que a Receita tem 
9,2 mil auditores, sendo que 
400 cuidam dos julgamentos 
dos processos. Segundo ele, 
dados do Tribunal de Contas 
da União (TCU) e Controla-
doria-Geral da União (CGU) 
“se mantido o ritmo atual, 
levaria 77 anos para finalizar 
o estoque atual de processos, 
isso se não entrasse nenhum 
processo novo”.

Motivos que levam ao comando do Congresso
 Proteger 
um senador 
denunciado, 
investigação  
pelo STF e  
delito eleitoral 

Ele venceu a eleição para 
a presidência do Senado, 
impondo uma derrota histó-
rica a Renan Calheiros e ao 
MDB. Na euforia, foi anun-
ciado como o símbolo da 
“renovação” que a “opinião 
pública” tanto exigia. Mas 
o jovem senador Davi Al-
columbre (DEM-AP), de 41 
anos, está mais para “falso 
brilhante” do que para “me-
nino de ouro”. Seu currículo 
confirma algumas das piores 
práticas na política nacional.

Neste sábado (2), ao as-
sumir o comando do Sena-
do, ele fez uma exaltação 
ao voto aberto: “Esta será a 
derradeira sessão do segre-
dismo, do conforto enganoso 
do voto secreto”. E acenou à 
plateia: “Os anseios das ruas 
terão o protagonismo outro-
ra deixado aos conchavos 
das elites partidárias assépti-
cas ao interesse público”.

A trajetória política de Al-

columbre, no entanto, está re-
pleta de segredos e bem mais 
distante do interesse público 
do que sua fala pressupõe. ex-
vereador de Macapá (2001- 
2002), ele chegou à Câmara 
dos Deputados em 2003. Des-
de então, integrava o pelotão 
de congressistas do chamado 
“baixo clero”, aqueles que 
têm nenhuma ou pouquíssima 
projeção nacional. 

Alcolumbre aprovou em 
2009, como deputado, um 
projeto de lei para homena-
gear o tio Alberto Alcolum-
bre, acrescentando o nome 
dele ao do Aeroporto de Ma-
capá. Em 2013, o parlamen-
tar usou verba de gabinete 
para abastecer seus carros no 
posto de gasolina Salomão 
Alcolumbre, do seu tio. Em 
2014, ao disputar uma vaga 
ao Senado, nomeou como 
seu suplente um irmão, Josiel 
Alcolumbre. Uma vez eleito, 
quase não usou a tribuna para 
se manifestar. Mas fez feio 
– e certamente contrariou a 
“opinião pública” – ao votar, 
em 2017, contra a cassação 
do mandato do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG).

Não foi a única polêmica 
de Alcolumbre. Ele votou a 
favor do aumento em 16% 
dos salários dos ministros do 
STF, em novembro do ano 
passado. Por 41 votos a 16, 
os senadores aprovaram a 
regalia, estendida ao cargo 
de procurador-geral da Re-

pública. Os vencimentos dos 
ministros da Corte passaram 
de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 
mil, gerando um “efeito cas-
cata” nas contas públicas. 
No Senado foi presidente da 
Comissão de Meio Ambiente 
que deixou de lado propos-
tas para adoção de medidas 
mais rígidas sobre atividades 
de mineração no país.

Na Justiça

Fora do parlamento, Al-
columbre é investigado em 
dois inquéritos no STF por 
supostas irregularidades re-
lacionadas à campanha de 
2014. Um dos inquéritos, o 
principal, está sob segredo 
de Justiça – mas os dois tra-
tam sobre casos similares: 
a suspeita de que o parla-
mentar tenha utilizado notas 
frias para comprovar gastos 
de sua campanha. Em meio 
à investigação, a defesa do 
parlamentar encaminhou 
documento que continha as-
sinatura falsa de uma servi-
dora municipal. 

Em manifestação de março 
de 2018, a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
acusou Alcolumbre de pra-
ticar “delito previsto no art. 
350 do Código Eleitoral”. O 
motivo: “utilização de notas 
fiscais frias inidôneas para a 
prestação de contas, ausência 
de comprovantes bancários, 
contratação de serviços com 

da/a posterior à data das elei-
ções, entre outras”, em sua 
campanha a senador. 

Dodge também citou 
“cheques vinculados às 
contas da sua campanha 
eleitoral que, embora emi-
tidos nominalmente a em-
presas que teriam prestado 
serviços ao então candida-
to, ‘foram em parte endos-
sados a Reynaldo Antônio 
Machado Gomes, contador 
da campanha de David Al-
columbre, e parte sacadas 
em espécie na boca do cai-
xa.” O Código Eleitoral es-
tabelece pena de até cinco 
anos de prisão para quem 
pratica caixa 2.

Alcolumbre foi alvo de 
outras investigações, como 
as da Operação Pororoca 
(superfaturamento de obras 
no Amapá) e as da Operação 
Miquéias, que investigou 
fraudes na Previdência de 
prefeituras (houve intercep-
tação de uma ligação telefô-
nica sua com doleiro Fayed 
Trabouli, pivô do esquema). 
Não houve condenação.

Em 2018, ao concorrer 
ao governo do Amapá, nova 
confusão. Derrotado na elei-
ção, Alcolumbre foi acusa-
do pelo Ministério Público 
Eleitoral de pressionar ser-
vidores da Semsa (Secretaria 
Municipal de Saúde de Ma-
capá), em pleno horário de 
expediente, a participarem 
dos atos de sua campanha. 

Temer vai para  
a 1ª  instância  

O ministro do STF Luís 
Roberto Barroso enviou 
nesta segunda-feira  para a 
primeira instância da Jus-
tiça Federal em Brasília 
denúncia apresentada em 
dezembro do ano passado 
contra o ex-presidente Mi-
chel Temer e mais cinco 

investigados pelos crimes 
de corrupção ativa, passiva 
e lavagem de dinheiro. Na 
mesma decisão, o ministro 
também decidiu abrir cinco 
inquéritos para aprofundar 
as investigações. 

Pró-Maduro: 
milhares na rua

Nesta segunda-feira, os 

venezuelanos comemoraram 
os 27 anos da insurreição de 
1992 na qual Hugo Chávez 
e uma série de militares na-
cionalistas liderados por ele 
tentaram tomar o poder das 
mãos do neoliberal Carlos 
Andrés Pérez. Milhares de 
venezuelanos foram às ruas 
em várias cidades do país em 
apoio ao governo de Nicolás 
Maduro.

Bolsonaro: mais 
tempo no hospital

O presidente Jair Bolsonaro 
foi submetido a tratamento com 
antibióticos de amplo espectro 
após apresentar elevação da 
temperatura - 37,3 °C - e alte-
ração de alguns exames labora-
toriais, com aumento de leucó-
citos, na noite de domingo. Sua 
previsão de alta foi adiada.
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Mãos para o alto
Hoje, abordarei um tema que, na minha opinião já foi 

pacificado, mas os estabelecimentos insistem em fugir de 
sua responsabilidade: furto em estacionamento de estab-
elecimento. O STJ já decidiu de forma reiterada (REsp 
1.450.434-SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, por unanim-
idade, julgado em 18/9/2018, DJe 9/11/2018) que:

“Inicialmente, cumpre salientar que a rede de restauran-
tes, ao disponibilizar o serviço de drive-thru aos seus cli-
entes, acabou atraindo para si a obrigação de indenizá-los 
por eventuais danos causados, não havendo falar em rom-
pimento do nexo causal. Isso porque, assim como ocorre 
nos assaltos em estacionamentos, a rede de restaurantes, 
em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes 
desse acréscimo de conforto aos consumidores, assumiu 
o dever implícito em qualquer relação contratual de leal-
dade e segurança, como incidência concreta do princípio 
da confiança. Nesse contexto, a responsabilidade em 
questão se assemelha muito àquelas situações dos em-
preendimentos comerciais, como shoppings e hipermer-
cados, que colocam o estacionamento à disponibilização 
de sua freguesia, respondendo pelos danos sofridos nesse 
local (inteligência da Súmula 130 do STJ). O enunciado 
da súmula tem a seguinte redação: ‘A empresa responde, 
perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veí-
culo ocorridos em seu estacionamento’. Equivale a dizer: 
é a incidência dos princípios gerais da boa-fé objetiva e da 
função social do contrato na compreensão da responsabi-
lidade civil dos estabelecimentos comerciais, incumbin-
do ao fornecedor do serviço e responsável pelo local de 
atendimento o dever de proteger a pessoa e os bens do 
consumidor. Além disso, ao estender sua atividade para a 
modalidade drive-thru, a rede de restaurantes buscou, no 
espectro da atividade econômica, aumentar seus ganhos 
e proventos, já que, por meio do novo serviço, ampliou 
o acesso aos produtos e serviços de fast food, facilitando 
a compra e venda, aumentando o fluxo de clientes e de 
suas receitas, perfazendo diferencial competitivo a atrair e 
fidelizar ainda mais a sua clientela. De fato, dentro do seu 
poder de livremente contratar e oferecer diversos tipos 
de serviços, ao agregar a forma de venda pelo drive-thru
ao empreendimento, acabou por incrementar, de alguma 
forma, o risco à sua atividade, notadamente por instigar 
os consumidores a efetuar o consumo de seus produtos de 
dentro do veículo, em área contígua ao estabelecimento, 
deixando-os, por outro lado, mais expostos e vulneráveis 
a intercorrências.”

Com isso, não há mais discussão: se o estacionamento 
oferecido ficar dentro do interior do estabelecimento onde 
o consumidor for furtado, o empresário terá que arcar com 
as despesas sofridas pelos clientes. Ocorre que em vários 
casos o estacionamento fica fora do estabelecimento com-
ercial. Ocorrendo furto, o estabelecimento é responsável?

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA 
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMEN-
TO AO RECLAMO DO REQUERIDO. INSURGÊNCIA 
DO AUTOR.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
no sentido de que a empresa não possui responsabilidade 
pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público 
e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em 
vista que a utilização do local não é restrita aos seus con-
sumidores. Precedentes. 1.1. Acórdão estadual reformado 
para afastar a responsabilidade do requerido pelo furto de 
veículo ocorrido em estacionamento externo de proprie-
dade da Prefeitura Municipal.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgRg no REsp 1544076/ES, rel. ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 
18/12/2018).

Em resumo: o melhor é rezar para não acontecer nada, 
pois hoje, além do furto, vagabundo dá tiro para matar e 
não sobra ninguém para contar a história.

Agricultura abre inscrições 
para feiras internacionais

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) informa que abriu inscrições para empresas e 
entidades brasileiras dos ramos de alimentos e bebidas 
que tenham interesse em participar de uma série de feiras 
internacionais. As mostras vão correr este ano em diver-
sos países. Entre os eventos está a Annual Investment 
Meeting (AIM), conferência e feira anual de investimen-
tos estrangeiros diretos (IED) que vai ocorrer em Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, de 8 a 10 de abril.

A seleção das empresas inscritas será feita pela Secre-
taria de Comércio e Relações Internacionais do Mapa. 
Um dos principais objetivos do ministério é atrair in-
vestimentos para o agronegócio brasileiro. A iniciativa 
ocorre em parceria com o Itamaraty. As duas pastas vão 
arcar com os custos dos espaços nas feiras, contratação 
de recepcionistas e confecção dos catálogos para os pa-
vilhões brasileiros. As demais mostras já previstas são a 
Sial Canadá, de 30 de abril a 2 de maio; a Thaifex World 
Food Asia, de 28 de maio a 1º de junho, na Tailândia; a 
World Food Istambul, de 4 a 7 de setembro, na Turquia; 
a Fruit Attraction, de 22 a 24 de outubro, na Espanha; e a 
Israfood, de 26 a 28 de novembro, em Israel.

Mais informações: Departamento de Promoção Inter-
nacional do Agronegócio, telefone: (61) 3218-2425 e e-
mail: dpi@agricultura.gov.br

Promoção de  
exportações temporárias

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) revela que 19,3% das empresas exportadoras 
realizam exportações temporárias. Essa modalidade 
de exportação é feita, principalmente, para apoiar a 
participação das empresas em feiras, exposições e 
congressos e para o envio de amostras comerciais. Se-
gundo a pesquisa, 83,5% das empresas não conhece a 
modalidade denominada ATA Carnet, destinada a ex-
portações temporárias. Das instituições que conhecem 
o documento, 3,9% o utilizam. O documento ATA 
Carnet, que suspende a incidência de impostos sobre a 
permanência temporária de produtos e equipamentos, 
foi implementado no Brasil em outubro de 2016.

Com apenas um documento, empresas podem en-
trar com bens em 77 países durante 12 meses. Esse 
documento reúne todas as informações que devem ser 
apresentadas na aduana de saída e de entrada, redu-
zindo a burocracia, tornando mais rápidos os trâmites 
aduaneiros e pode ser usado tanto por pessoa física 
quanto jurídica. A CNI é a entidade credenciada junto 
à Receita Federal para emitir o documento por meio 
da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negó-
cios (Rede CIN), presente nas federações das indús-
trias de todo o país.

O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, 
Carlos Eduardo Abijaodi, disse que, diferentemente 
do que ocorre em países concorrentes, as empresas 
brasileiras não têm a cultura de levar seus produtos 
para demonstrar no exterior. Segundo ele, o costu-
me é comum na Alemanha, nos Estados Unidos e 
na Suíça. “As empresas precisam ver a modalidade 
de exportação temporária como um instrumento do 
processo de internacionalização e como um dife-
rencial de competitividade”, disse o diretor da CNI. 
“Quando uma empresa leva o produto para ser ex-
perimentado lá fora, isso aumenta a possibilidade de 
ela exportar mais e se internacionalizar. A interna-
cionalização, por sua vez, contribui para tornar nossa 
indústria mais inovadora.”

A pesquisa Desafios à Competitividade das Ex-
portações Brasileiras de 2018 ouviu 589 empresas 
exportadoras entre outubro de 2017 e março de 2018 
e apresenta um raio-X dos problemas que os empre-
sários brasileiros enfrentam para poder vender bens e 
serviços para o exterior.

Brasileiros na maior feira  
calçadista do mundo

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), por meio do Brazilian Footwear, progra-
ma de apoio às exportações de calçados mantido em par-
ceria com a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil), levará 67 marcas 
para participar da maior feira do setor em nível mundial, 
a Micam Milano. A 87ª edição da mostra apresentará as 
coleções de outono-inverno de mais de 1,3 mil exposi-
tores de 30 países entre os dias 10 e 13 de fevereiro, em 
Milão/Itália.

A tradicional mostra é uma das mais rentáveis para 
os calçadistas brasileiros. Na feira do ano passado foi 
gerado mais de US$ 7,6 milhões com a participação. 
“A Micam Milano é uma das mais importantes feiras 
de calçados do mundo. Depois de abrir o ano de parti-
cipações internacionais com bons resultados na Expo 
Riva, também na Itália, temos ótimas expectativas para 
a feira milanesa. O produto acertado, combinado com o 
bom momento para a exportação brasileira, tende a dar 
bons frutos”, projeta a analista de Promoção Comer-
cial, Paola Pontin. Recebendo mais de 40 mil visitantes 
a cada edição, a maior parte deles da Europa, a Micam 
Milano é considerada a feira mais internacionalizada 
do setor calçadista.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FUMO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ n° 34.074.237/0001-39
EDITAL - O Sindicato da Indústria do Fumo do Município do Rio de Janeiro, 
convoca as indústrias do setor empresarial por ele representado no município 
do Rio de Janeiro para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária 
no dia 07 de fevereiro de 2019, quinta-feira, às 16:00 em primeira, e se 
não houver “quorum” às 16:30, em segunda convocação, na Rua Santa 
Luzia, 685 - 8º andar - Centro, nesta Capital, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Substituição do Diretor Tesoureiro; 2) Assuntos 
Gerais. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. Delcio Sandi - Presidente.

LafargeHolcim lança campanha 
para a linha de argamassas 

A LafargeHolcim está lan-
çando campanha de marke-
ting da sua nova linha de pro-
dutos: a Argamassa Mauá. A 
ação inaugura uma nova fase 
da estratégia de negócios da 
cimenteira, que atualmente é 
a líder global de vendas de 
cimento, agregados e con-
creto, e planeja estar entre os 
maiores players do mercado 
de argamassas até 2022. Os 
novos produtos já estão dis-
poníveis em lojas de mate-
riais de construção do Esta-
do do Rio de Janeiro.

“O conceito da campanha 
da Argamassa Mauá está 
ancorado na marca Cimen-
to Mauá, que é sinônimo há 
mais de 75 anos no Rio de 
qualidade para nossos clien-
tes. Quando o consumidor 
final buscar uma argamassa, 
vai usar a lógica. A mesma 
qualidade e confiabilidade 
que ele encontra no Cimen-
to Mauá, terá na Argamassa 
Mauá. Podemos assegurar 
este padrão pois utilizamos 
nossas melhores formula-
ções e matérias primas. Va-
mos começar pelo Rio de 
Janeiro e expandir o negócio 
gradualmente para toda re-
gião Sudeste”, disse André 
Dantas Pereira, gerente geral 
de Argamassa, destacando 
ainda prazos de entrega dife-
renciados e competitivos, su-

porte técnico e treinamentos 
para o mercado de revendas 
e lojas de materiais de cons-
trução do Rio de Janeiro.

A campanha, criada pela 
agência 3A Worldwide, inclui 
quatro ações que serão veicu-
ladas nos próximos 60 dias: 
jingle para rádio, mobiliário 
urbano em pontos de ônibus, 
anúncios nas testeiras do me-
trô, divulgação nas mídias 
digitais e ações promocionais 
nas Blitz da FM O Dia. Além 
disso, equipes de vendas e 
lojistas convidados poderão 
participar de eventos de lan-
çamentos previstos para esta 
semana no Rio de Janeiro.

A nova linha de argamas-
sas Mauá foi totalmente re-
formulada e está mais com-
pacta, porém, muito mais 
abrangente, composta de 
sete produtos para revesti-
mentos cerâmicos, porcela-
natos, mármores e granitos, 
entre outros materiais de 
acabamento. Há também um 
rejunte para ambientes inter-
nos e externos, com 8 cores 
básicas preferidas pelos pro-
fissionais da construção ci-
vil. Assim, a linha reúne to-
dos os produtos mais usados 
para atender todos os clien-
tes, o que facilita a venda 
dos lojistas e revendedores, 
sejam eles de pequeno, mé-
dio ou grande porte.

Venda de carros 
importados cresce 
2% em janeiro

As 16 marcas filiadas à 
Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras e Fa-
bricantes de Veículos Auto-
motores (Abeifa), com licen-
ciamento de 2.474 unidades, 
anotaram em janeiro último 
alta de 2% ante igual período 
de 2018, quando foram vendi-
das 2.426 unidades importa-
das. Ante dezembro de 2018, 
quando foram comercializa-
das 3.389 unidades, porém, 
a queda foi de 27%. “Não foi 
um mês bom para o setor de 
veículos importados porque 
amargou resultados negati-
vos acima da média do mer-
cado interno, que apresentou 
190.752 unidades emplaca-
das em janeiro último, alta de 
8,7% em relação a janeiro de 
2018, e queda de 15,2% ante 
de dezembro de 2018”, ana-
lisa José Luiz Gandini, presi-
dente da Abeifa, para quem a 
economia brasileira dá sinais 
de recuperação gradual neste 
início de ano.

Por isso, segundo Gan-
dini, a Abeifa mantém esti-
mativa de emplacar 50 mil 
unidades este ano, cresci-
mento de 33% sobre os da-
dos de emplacamentos de 
2018. “Como disse na cole-
tiva de imprensa de final de 
ano, nossa primeira projeção 
pode parecer otimista de-
mais, diante das estimativas 
já anunciadas pela indústria 
e pelo setor de distribuição, 
na casa de 11%, mas em nos-
so caso, o porcentual de cres-
cimento é maior por conta da 
demanda reprimida de 2018, 

ano em que o dólar flutuou 
mais próximo aos R$ 3,90”, 
argumenta Gandini.

As cinco marcas que 
mais venderam, em janeiro, 
foram a Kia Motors (885 
unidades / +43,2%), Volvo 
(485 /+32,5%), Land Rover 
(195 /+9,6%), Suzuki (168 
/-7,2%) e Mini (151/+5,6%).

Entre as associadas à Abei-
fa, que também têm produ-
ção nacional, BMW, CAOA 
Chery, Land Rover e Suzuki 
fecharam janeiro último com 
1.969 unidades emplacadas, 
total que representou alta de 
27,7% em relação a janeiro 
de 2018, quando totalizaram 
1.542 unidades. Mas signifi-
caram queda de 19,2% ante 
dezembro de 2018.

Por marcas, a CAOA 
Chery, com 998 unidades 
emplacadas, obteve cresci-
mento de 151,4% ante igual 
período de janeiro de 2018; 
a BMW, com 574 unidades, 
queda de 3,5%; a Land Ro-
ver, com 247, retração de 
25,2% e a Suzuki, com 150 
unidades licenciadas queda 
de 31,8%.

Em janeiro último, ao con-
siderar somente os veículos 
importados por associadas 
à entidade – total de 2.474 
unidades -, o setor signifi-
cou marketshare de 1,3%. 
Com 4.443 unidades licen-
ciadas (importados + produ-
ção nacional), a participação 
das associadas à Abeifa foi 
de 2,33% do mercado total 
de autos e comerciais leves 
(190.752 unidades).
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Menos 30 mi t/ano com Laranjeiras parada
Justiça manda  
paralisar oito 
barragens da Vale

“O impacto estimado da 
paralisação temporária da 
barragem de Laranjeiras na 
mina de Brucutu (complexo 
de Minas Centrais) é de apro-
ximadamente 30 milhões 
de toneladas de minério de 
ferro por ano”, informou 
a Vale nesta segunda-feira 
em comunicado. Neste mo-
mento, estão em curso nove 
ações na justiça dos Estados 
Unidos contra a minerado-
ra, movidas por investidores 
que se sentem lesados pela 
companhia depois do rompi-
mento da barragem em Bru-
madinho, em Minas Gerais.  

A mineradora disse que 
tomou conhecimento de de-
cisão judicial que determina 
a paralisação de atividades 
que possam aumentar riscos 

em oito de suas barragens, 
incluindo a de Laranjeiras, 
na mina de Brucutu, o que 
impactaria a produção de 
minério de ferro. A decisão 
judicial abrange as barragens 
de Laranjeiras, Menezes II, 
Capitão do Mato, Dique B, 
Taquaras, Forquilha I, For-
quilha II e Forquilha III, das 
quais três “já estavam inope-
rantes” e incluídas no plano 
de descomissionamento ace-
lerado anunciado pela com-
panhia, acrescentou a Vale.

Ações coletivas

A mineradora Vale tem 
até agora um total de nove 
processos coletivos abertos 
por escritórios nos Estados 
Unidos, segundo o Valor 
Online. Nesta segunda-feira, 
a notícia é que mais dois es-
critórios de advocacia norte-
americanos anunciaram que 
entraram com ações coleti-
vas contra a Vale em busca 
de ressarcimento de prejuí-
zos causados a investidores, 

após o rompimento da barra-
gem em Brumadinho (MG), 
em 25 de janeiro. A lama de 
rejeitos destruiu refeitório e 
prédio da mineradora, pou-
sada, casas e vegetação. Até 
agora são 121 mortos, 114 
deles identificados, e 205 
desaparecidos.

A Brower Piven informou 
na sexta-feira (1) que abriu 
uma ação contra a mineradora 
brasileira, acusando a empresa 
de não avaliar corretamente os 
riscos e os danos que o rom-
pimento da barragem poderia 
ter, além de ter programas ina-
dequados para mitigar as con-
sequências de um acidente.

No mesmo dia, o escritório 
Kessler Topaz Meltzer & Che-
ck informou que entrou com 
uma ação coletiva contra a Vale 
na Corte Distrital dos Estados 
Unidos do Distrito Leste de 
Nova York, exigindo ressar-
cimento pelo acidente. A ação 
alega que a Vale divulgou in-
formações falsas ou enganosas 
sobre a segurança da barragem. 
Poderão participar do processo 

investidores com posição em 
papéis da Vale até o dia 29 de 
março. Além dos nove proces-
sos, outras três bancas informa-
ram que abriram investigações 
para avaliar a possibilidade de 
entrar com medidas jurídicas 
contra a companhia.

No último dia 28, o escri-
tório de advocacia norte-ame-
ricano Bronstein, Gewirtz & 
Grossman anunciou a aber-
tura de investigação privada 
coletiva. A investigação busca 
averiguar se a Vale e direto-
res violaram leis federais dos 
EUA. E pretende reunir acio-
nistas da mineradora que se 
sentiram lesados pelo episó-
dio, caso queiram mover um 
processo contra a empresa.

O escritório cita a queda 
de mais de 8% registrada pe-
los recibos de ações (ADRs) 
da Vale na sexta-feira, na 
Bolsa de Valores de Nova 
York, além do bloqueio de 
US$ 1,3 bilhão para o paga-
mento de indenizações, com 
a possibilidade de mais re-
cursos serem congelados.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de janeiro de 2019
Data, Hora e Local: Realizada às 10:30 horas do dia 30 de janeiro de 2019, na sede social da Miracema Transmis-
sora de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”), na Praça Quinze de Novembro, nº 20, sala 602 (parte), Sup. R. Mer-
cado, 12, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do Artigo 
124 da Lei 6404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Assumiu a presidência dos traba-
lhos, na forma do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que convidou a 
mim, Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães, para secretariá-lo. Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) a 1ª (primeira) 
emissão da Companhia de notas promissórias comerciais, em série única, para distribuição pública, com esforços 
restritos de distribuição nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janei-
ro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e da Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, con-
forme alterada (“Emissão”, “Notas Promissórias”, “Oferta” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), bem como de 
todos os demais documentos relacionados às Notas Promissórias; (2) a delegação de poderes para a adoção, pela 
Diretoria da Companhia ou pelos seus procuradores, de todas as providências necessárias para a celebração das 
cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”) e realização da Emissão; e (3) a ratificação de todos e quaisquer atos 
já praticados pela Diretoria da Companhia ou por seus procuradores para a consecução da Emissão. Deliberação:
Após a discussão da matéria, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, 
aprovaram: (1) a celebração das Cártulas, documentos e todos os demais termos e condições relacionados às No-
tas Promissórias, conforme os seguintes termos e condições: (a) Número da Emissão - a Emissão constitui a 1ª 
(primeira) Emissão de Notas Promissórias da Companhia; (b) Número de Séries - a Emissão será realizada em 
uma única série; (c) Quantidade - serão emitidas 30 (trinta) Notas Promissórias; (d) Valor Nominal Unitário - as 
Notas Promissórias terão valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na Data de Emissão; (e)
Valor Total da Emissão - o valor total da Emissão será de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na data de 
emissão das Notas Promissórias, que será a data de sua efetiva subscrição e integralização,  e será indicado nas 
Cártulas (“Data de Emissão” e “Valor Total da Emissão”, respectivamente); (f) Forma, Custodiante e Comprova-
ção de Titularidade - as Notas Promissórias serão emitidas fisicamente sob a forma cartular e custodiadas perante 
a instituição que prestará os serviços de custodiante de guarda física (“Custodiante”). Para todos os fins de direito, 
a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse da respectiva cártula e, adicionalmente, para as 
Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3, por extrato expedido pela B3 em nome do respectivo titular; 
(g) Aval - em garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, as-
sumidas pela Companhia no âmbito da Emissão, as Notas Promissórias contarão com o aval da Transmissora
Aliança de Energia Elétrica S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, Salas 601 e 602, CEP
20.010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.859.971/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente arquiva-
dos na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0027843-5 (“Aval”); (h) Regime de Colocação - as Notas Promissórias serão
objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e serão
distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação para totalidade das Notas Promissórias, pelo Coordenador
Líder (conforme abaixo definido), nos termos do contrato de distribuição; (i) Depósito para Distribuição - as Notas
Promissórias serão depositadas para distribuição no mercado primário exclusivamente através do MDA - Módulo de 
Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeira-
mente de acordo com os procedimentos da B3, e as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3, ofer-
tadas exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 9-A da Instrução da CVM nº
539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais” e “Instrução CVM 539”). Concomi-
tante à liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do respectivo titular no Sistema de Custódia
Eletrônica da B3; (j) Depósito para Negociação - as Notas Promissórias serão depositadas para negociação no
mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionali-
zado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias depositadas eletronica-
mente na B3, observados os requisitos e procedimentos previstos na Instrução CVM 476. As Notas Promissórias
somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução
CVM 539, nos mercados regulamentados de valores mobiliários após decorridos 90 (noventa) dias de cada subscri-
ção ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476. Não 
obstante o disposto acima, o prazo de 90 (noventa) dias para restrição de negociação das Notas Promissórias refe-
rido acima não será aplicável ao Coordenador Líder para as Notas Promissórias que tenham sido subscritas e inte-
gralizadas pelo Coordenador Líder em razão do exercício de garantia firme de colocação, nos termos do inciso II do
artigo 13 da Instrução CVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: (i) o Investidor Profissional
adquirente das Notas Promissórias observe o prazo de 90 (noventa) dias de restrição de negociação, contado da
data do exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder; (iii) o Coordenador Líder verifique o cumprimento das
regras previstas nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476; e (iii) a negociação das Notas Promissórias deve ser
realizada nas mesmas condições aplicáveis à Oferta, podendo o valor de transferência das Notas Promissórias ser
equivalente ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de
Emissão até a data de sua efetiva aquisição; (k) Resgate Antecipado Facultativo - a Emissora poderá, a partir do
trigésimo dia contado da Data de Emissão, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, resgatar
antecipadamente, de forma unilateral, a totalidade das Notas Promissórias (“Resgate Antecipado Facultativo”). Não
será permitido o Resgate Antecipado Facultativo parcial das Notas Promissórias. As Notas Promissórias resgatadas 
serão objeto de cancelamento, não podendo ser mantidas em tesouraria. O Pagamento do Pagamento dos Juros e
do Valor Nominal Unitário será feito na forma do item (vi) abaixo, sendo que os Titulares das Notas Promissórias, o
Agente Fiduciário, o Custodiante e o Banco Mandatário deverão ser comunicados com, no mínimo, 3 (três) dias úteis 
de antecedência da data de realização do referido resgate antecipado; (l) Locais de Pagamento - os pagamentos
referentes às Notas Promissórias serão realizados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, para
as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3 ou, para os titulares das Notas Promissórias que não
estiverem depositadas eletronicamente na B3, diretamente na sede da Companhia ou em conformidade com os
procedimentos adotados pelo banco mandatário ( “Banco Mandatário”), conforme aplicável. Farão jus ao recebimen-
to os titulares das Notas Promissórias do dia útil imediatamente anterior ao pagamento; (m) Prorrogação dos
Prazos - considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação a serem
previstas nas Cártulas das Notas Promissórias até o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos
valores a serem pagos, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado
declarado nacional; (n) Vencimento Antecipado - na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipa-
do a serem previstos nas Cártulas das Notas Promissórias, as obrigações decorrentes das Notas Promissórias po-
derão ser declaradas antecipadamente vencidas tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia 
do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, nos termos do item “(s)”; (o) Destinação dos recursos - A tota-
lidade dos recursos captados pela Companhia por meio da integralização das Notas Promissórias será destinado
para reforço do capital de giro e refinanciamento de dívidas; (p) Repactuação - não haverá repactuação programa-
da das Notas Promissórias; (q) Circulação e Endosso - as Notas Promissórias circularão por endosso em preto, de 
mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 15 do Anexo I da Convenção para Adoção de uma
Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Comerciais, promulgada pelo Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de
1966. Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 566, o endosso das Notas Promissórias é sem garantia; (r) Atua-
lização Monetária das Notas Promissórias - O Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualiza-
do monetariamente; (s) Remuneração das Notas Promissórias - sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Pro-
missórias incidirão juros remuneratórios correspondentes a 105% (cento e cinco por cento) da variação acumulada
da taxa média dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano, calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo
diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”) (“Juros Remuneratórios”). Os Juros
Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por dias úteis decorridos,
desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento, considerando os critérios estabelecidos no “Caderno de Fór-
mulas Notas Comerciais - CETIP21” disponível para consulta em sua página na Internet, reproduzidas nas cártulas
das Notas Promissórias; (t) Encargos Moratórios - ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de
qualquer valor devido aos detentores de Notas Promissórias nos termos das Cártulas, adicionalmente ao pagamen-
to dos Juros Remuneratórios, calculado pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamen-
to, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data
de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória convencional, irredutível e de natureza
não compensatória de 2% (dois por cento), ambos calculados sobre o montante devido e não pago, desde a data
do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judi-
cial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (u) Data de Vencimento - ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias e resgate antecipado das Notas Promissórias, ou
ainda, de aquisição facultativa com o consequente cancelamento da totalidade das Notas Promissórias, nos termos
previstos nas Cártulas, o prazo das Notas Promissórias será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da Data de
Emissão, (“Data de Vencimento”); (v) Forma de Subscrição - as Notas Promissórias serão integralizadas por in-
vestidores profissionais à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, 
de acordo com os procedimentos da B3; e (vi) Pagamento de Juros e do Valor Nominal Unitário - Os Juros Re-
muneratórios serão pagos em uma única parcela, em conjunto com o Valor Nominal Unitário na data de vencimento
ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado ou na data de eventual vencimento antecipado. (2) delegar 
poderes para a adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as providências necessárias à realização da Emis-
são, inclusive, mas não limitado à (a) contratação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capi-
tais para a estruturação, coordenação e colocação da Oferta (“Coordenador Líder”), mediante a celebração do
contrato de distribuição, bem como de demais instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobili-
ários; (b) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao agente fiduciário, 
aos assessores legais, ao banco mandatário, ao custodiante entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar
os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos; (c) negociação e celebração
das Cártulas, do contrato de distribuição das Notas Promissórias, bem como de todos os demais documentos ne-
cessários à realização da Emissão e seus eventuais aditamentos; e (d) a prática de todos os atos necessários à
efetivação da Emissão. (3) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus
procuradores, para a consecução da Emissão. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados 
os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos.
Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria, Presidente. Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães, Secretária. Trans-
missora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria. Confere com a original, lavrada em livro
próprio. Mariana Sant’Anna Magalhães - Secretária. JUCERJA. Certifico o arquivamento em 01/02/2019 sob o nú-
mero 00003501705. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CVM divulga 
agenda 
regulatória 
para 2019

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) divul-
gou nesta segunda-feira, sua 
agenda regulatória de 2019. 
Segundo autarquia, que di-
vulga suas prioridades regu-
latórias pela primeira vez, a 
iniciativa tem por objetivo 
compartilhar as principais 
pautas programadas para o 
ano e permitir um melhor 
acompanhamento pelo pú-
blico do trabalho que desen-
volve.

A edição de Instrução 
envolvendo alterações nos
procedimentos de processos 
sancionadores (PAS) e a au-
diência pública para revisar a 
estrutura regulatória de ofer-
tas públicas integram a lista.

“Os dois temas têm rele-
vância tanto em termos de 
expectativa interna quanto 
de impactos no mercado. A 
Instrução de processo san-
cionador irá consolidar em 
um único normativo as dis-
posições atualmente pre-
vistas na deliberação CVM 
538 e outras fontes dispersas 
com as inovações trazidas 
pela Lei 13.506, dentre as 
quais a elevação do limite 
máximo de multas e a pos-
sibilidade de celebração de 
acordos administrativos em 
processo de supervisão. Já 
a revisão regulatória do re-
gime de ofertas decorre de 
estudo realizado pela área 
técnica, em 2018, que resul-
tou em diversas propostas 
de aperfeiçoamento a fim de 
modernizar nosso arcabouço 
regulatório” – Marcelo Bar-
bosa, presidente da CVM.

A Superintendência de 
Desenvolvimento de Mer-
cado (SDM) destaca que os 
assuntos apontados na agen-
da também têm a finalidade 
de incentivar determinados 
setores. Exemplo da norma 
para Fundos de Infraestrutu-
ra (FI-Infra), que será resul-
tado da Audiência Pública 
SDM 04/18.

China cria órgão 
para reforçar 
regulação 
financeira

O Banco Central da China 
acaba de criar uma institui-
ção para melhorar a regula-
ção financeira e prevenção 
de riscos. O departamento 
será responsável por for-
mular políticas “macro pru-
dentes”, avaliar agências 
financeiras, esboçar regras e 
regulamentos, além de mo-
nitorar riscos financeiros.

O novo segmento também 
se encarregará das funções 
relacionadas ao câmbio es-
trangeiro, tais como avaliar 
políticas de câmbio estran-
geiro e promover transações 
transfronteiriças de iuan, in-
formou a agência Xinhua.

Austera Alemanha poderá  
ter déficit de € 25 bi em 2023

O ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, está pre-
vendo um deficit orçamentário de € 25 bilhões em 2023. 
Em documento para seus auxiliares alertou para a neces-
sidade de cortar as despesas, pois o peso dos salários dos 
funcionários públicos aumenta, num momento em que a 
receita começa a baixar. O ministro preparou um relatório, 
que vazou para o jornal Bild. O deficit estimado seria infe-
rior a 1% do PIB, mas representaria uma grande reviravol-
ta na maior economia da Europa, que no ano passado reg-
istou um superavit de € 11,2 bilhões. Por causa das tensões 
comerciais entre a China e os Estados Unidos e o possível 
impacto de um Brexit sem acordo já levaram a Alemanha 
a reduzir as estimativas de crescimento deste ano para 1%.

Segundo o jornal alemão, neste contexto adverso, a 
queda das receitas fiscais criará anualmente um resul-
tado negativo de € 5 bilhões. Na semana passada, todos 
os ministérios já foram avisados para manter sob controle 
os custos, pois a massa salarial dos funcionários públicos, 
que deverá passar para € 35 bilhões em 2020.

Aumentam as pressões sobre a Huawei
Deputados democratas e republicanos se juntam para so-

licitar providências contra a venda de equipamentos de ener-
gia solar da Huawei nos Estados Unidos, justificando que os 
produtos chineses são uma ameaça a toda a rede elétrica do 
país. Os congressistas alegam que os equipamentos solares 
da Huawei podem ser pirateados de forma a desacelerar ou 
mesmo paralisar o fornecimento de eletricidade nos Estados 
Unidos. A Huawei comercializa inversores que permitem que 
a eletricidade produzida por painéis solares seja transportada 
através da rede e é responsável por cerca de 20% de todos os 
inversores vendidos nos EUA para uso comercial em pequena 
escala. Esses inversores também fornecem informações a ter-
ceiros sobre a quantidade de eletricidade que passa por eles, 
o que levanta preocupações de que eles podem ser acessados 
e até mesmo desligados. Wang Yi, ministro dos Negócios Es-
trangeiros da China, classificou a solicitação como o resul-
tado de uma “histeria” que deve ser travada imediatamente.

Nova forma de calote com criptomoedas
A QuadrigaCX, plataforma canadense criptomoedas, avi-

sou que não consegue pagar US$ 190 milhões aos seus clien-
tes, pois o seu fundador morreu e era a única pessoa que con-
hecia as senhas para o “cold storage”. Estranho é que Gerald 
Cotten, de 30 anos, não deixou instruções com ninguém e 
morreu inesperadamente durante uma viagem à Índia, em 
dezembro do ano passado. Trata-se de mais uma nova forma 
de enganação, pois com um volume de recursos elevados, 
como pode o fundador viajar para inaugurar um distante orfa-
nato para crianças necessitadas e morrer se sabia que poderia 
ter complicações por causa da doença de Crohn? E um det-
alhe importante: o empresário morreu no dia 9 de dezembro, 
mas a QuadrigaCX somete revelou o seu falecimento quase 
no final de janeiro e apenas para comunicar que não tem din-
heiro para pagar seus investidores.

Na solicitação de proteção contra credores, a platafor-
ma apresentou a frágil explicação de que ninguém con-
segue ter acesso aos fundos armazenados numa unidade 
física sem ligação com a internet e onde são depositadas 
as moedas virtuais. No depoimento no Supremo Tribunal 
da Nova Escócia, a viúva de Cotten, Jennifer Robertson, 
reconheceu que a Quadriga CX deve aos clientes cerca de 
US$ 190 milhões. E acrescentou que apenas Cotten tinha a 
responsabilidade de “gerir os fundos e as moedas” e mais 
ninguém tinha acesso aos fundos armazenados.

Dólar fraco no mercado futuro
Enfraquecido no curto prazo, o dólar segue fraco no 

futuro e deverá testar o suporte dos R$ 3,679. Caso esse 
nível seja superado, será alcançada a mínima de outubro 
do ano passado, em R$ 3,601. No caso de repiques, pode-
ria tentar retornar as resistências em R$ 3,821 e R$ 3,964.

COMPANHIA FLUMINENSE DE HABITAÇÃO - COFLUHAB
CNPJ - 27.916.022/0001-52

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
A Companhia Fluminense de Habitação - COFLUHAB, agente do 
Sistema Financeiro da Habitação - SFH, credora hipotecária dos 
créditos referentes ao empreendimento denominado Condomínio 
Habitacional "SÍTIO SANTA PAULA", localizado Estrada do 
Cassorotiba, s/nº, Maricá - RJ, considerando a impossibilidade  de 
notificação pessoal dos mutuários abaixo, por estarem em local 
incerto e não sabido, como consta das informações trazidas nas 
notificações devolvidas, pelo presente EDITAL, ficam os mesmos, 
NOTIFICADOS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data 
da desta duplicação, compareçam ao Setor de Liquidação desta 
Companhia, localizado à Rua Acadêmico Walter Gonçalves, nº 01, 
sala 407, Centro - Niterói - RJ,   para que promovam o registro de 
seus contratos de financiamento junto ao Registro Geral de Imóveis, 
em cumprimento das normas impostas no artº 61, § 7º da Lei 5.049, 
20/06/1966 e de acordo com o que estabelece a cláusula 21ª do 
referido contrato, bem como regularizarem o débito das prestações 
vencidas  e demais obrigações, sob pena de serem considerados 
como desistentes do financiamento, com o seu consequente 
cancelamento e posterior alienação do imóvel hipotecado, por 
LEILÃO PÚBLICO. Mutuários: Romilton Cardoso dos Santos - Rua 
A - casa 653; Moisés do Amaral Azevedo - Rua A - casa 520; Luiz 
Carlos Palumbo - Rua F - casa 806; Helio Batista de Souza - Rua 
A - casa 553; Gutemberg Gimenez - Rua A - casa 554; Dulcinea 
Monteiro - Rua C - casa 963; Cosme Cunha Guerra - Rua I - casa
692; Carlos Alberto da Silva Cordeiro - Rua E - casa 898; Ana Maria 
Carvalho Arpino - Rua E - casa 881; Ana Lucia Costa Ferreira - Rua 
D - casa 929. Niterói, 31 de janeiro de 2019

Fabrício Caetano Martins - Diretor Superintendente

 WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL 
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
AVISO - Encontram-se à disposição do Srs. Sócios que não exerçam 
Administração, os documentos da Administração relativos ao exercício 
findo em 31/12/2018, conforme disposto no art. 1078 §1º do Código Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. Westfal-Larsen Shipping 
do Brasil Comércio Marítimo Ltda. A Administração.
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Produção de petróleo caiu 1% em 2018 
Campo de Lula  
foi o maior 
produtor de 
petróleo e  
gás natural

A produção de petróleo e 
gás no Brasil foi maior em 
dezembro avançando 4,8% 
ante o mês anterior. No en-
tanto, na comparação ano 
a ano, a produção total de 
petróleo no Brasil em 2018 
somou 2,586 milhões de 
barris/dia, em média, queda 
de 1% ante 2017, informou 
a Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) nesta 
segunda-feira. Os dados 
de produção de dezembro 
estão disponíveis no Bole-
tim Mensal da Produção de 
Petróleo e Gás Natural da 
ANP.

Em dezembro, em ter-
mos de quantidade totali-
zou 3,406 milhões de barris 
de óleo equivalente por dia, 
sendo 2,691 milhões de bar-
ris de petróleo por dia (bbl/d) 
e 114 milhões de m³ diários 
de gás natural.  A produção 
de petróleo aumentou 3% se 
comparada com dezembro 
de 2017. Já a produção de 
gás natural teve um aumen-

to de 1,2% em comparação 
ao mês anterior e de 0,3%, 
se comparada com o mesmo 
mês de 2017.

2018 X 2017
A produção total de petró-

leo em 2018 foi de 944,1 mi-
lhões de barris, com média 
diária de 2,586 milhões de 
bbl/d. Diminuiu 1% em re-
lação à produção de petróleo 
realizada no ano de 2017.

A produção total de gás 
em 2018 foi de 40,8 bilhões 
de m³, com média diária de 
111 MMm³ /d. Aumentou 
1% em relação à produção 
de gás natural realizada no 
ano de 2017.

Já a produção do pré-sal 
em dezembro totalizou 1,888 
milhão de boe/d, um aumen-
to de 3,9% em relação ao mês 
anterior. Foram produzidos 
1,5 milhão de barris de petró-
leo por dia e 61,5 milhões de 
metros cúbicos diários de gás 
natural por meio de 85 poços. 
A participação do pré-sal na 
produção total nacional em 
dezembro foi de 55,4%.

Os poços do pré-sal são 
aqueles cuja produção é re-
alizada no horizonte geoló-
gico denominado pré-sal, 
em campos localizados na 
área definida no inciso IV do 
caput do artigo 2º da Lei nº 
12.351/2010.

Gás natural

O aproveitamento de 

gás natural no Brasil no 
mês de dezembro alcan-
çou 95,9% do volume to-
tal produzido. Foram dis-
ponibilizados ao mercado 
57,8 milhões de metros 
cúbicos por dia.

A queima de gás totalizou 
4,6 milhões de metros cú-
bicos por dia, um aumento 
de 10,3% se comparada ao 
mês anterior e de 20,2% em 
relação ao mesmo mês em 
2017. O principal motivo 
para o aumento da queima 
foi a continuidade do comis-
sionamento da plataforma 
P-75, operando no campo de 
Búzios.

Campos produtores
O campo de Lula, na Ba-

cia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás 
natural. Produziu, em mé-
dia, 897 mil bbl/d de petró-
leo e 38,5 milhões de m3/d 
de gás natural. Os campos 
marítimos produziram 96% 
do petróleo e 83,7% do gás 
natural. A produção ocor-
reu em 7.359 poços, sendo 
711 marítimos e 6.648 ter-
restres.

Os campos operados pela 
Petrobras produziram 94,4% 
do petróleo e gás natural.

Estreito, na Bacia Poti-
guar, teve o maior número 
de poços produtores: 1.124. 
Marlim Sul, na Bacia de 
Campos, foi o campo marí-
timo com maior número de 
poços produtores: 88.

Pressa para arrecadar 
cerca de US$ 70 bilhões 
vendendo no pré-sal

A Plataforma FPSO Ci-
dade de Maricá, produzindo 
no campo de Lula por meio 
de cinco poços a ela interli-
gados, produziu 150,6 mil 
barris diários e foi a instala-
ção com maior produção de 
petróleo. A instalação Polo 
Arara, produzindo nos cam-
pos de Arara Azul, Arara-
canga, Carapanaúba, Cupi-
úba, Rio Urucu e Sudoeste 
Urucu, por meio de 39 poços 
a ela interligados, produziu 
7,9 milhões de m3/d e foi a 
instalação com maior produ-
ção de gás natural.

De acordo com o boletim, 

em dezembro de 2018, 309 
áreas concedidas, uma área de 
cessão onerosa e cinco de par-
tilha, operadas por 32 empre-
sas, foram responsáveis pela 
produção nacional. Destas, 79 
são marítimas e 236 terrestres. 
Do total das áreas produtoras, 
13 são relativas a contratos de 
áreas contendo acumulações 
marginais.

O grau API médio foi de 
27,2, sendo 37,4% da pro-
dução considerada óleo leve 
(>=31°API), 49% óleo mé-
dio (>=22 API e <31 API) e 
13,6% óleo pesado (<22 API).

As bacias maduras terres-

tres (campos/testes de longa 
duração das bacias do Espírito 
Santo, Potiguar, Recôncavo, 
Sergipe e Alagoas) produzi-
ram 112,7 mil boe/d, sendo 
88,8 mil bbl/d de petróleo e 
3,8 milhões de m3/d de gás 
natural. Desse total, 106,6 
mil barris de óleo equivalente 
por dia foram produzidos pela 
Petrobras e 6,1 mil boe/d por 
concessões não operadas pela 
Petrobras, sendo 365 boe/d 
em Alagoas, 3.183 boe/d na 
Bahia, 26 boe/d no Espíri-
to Santo, 2342 boe/d no Rio 
Grande do Norte e 207 boe/d 
em Sergipe.

Produção total de petróleo de 944,1 milhões de barris,  
com média diária de 2,586 milhões

AVISO DE LEILÃO DT05.19
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, 
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103, no exercício 
de suas atribuições e por meio do Contrato nº 012/2012 do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - DETRO/
RJ e nos termos do artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, e Portaria DETRO nº 1267 de 27 de julho de 2016, 
TORNA PÚBLICO o presente Aviso, e FAZ SABER que levará a 
leilão presencial e online no dia 22 de Fevereiro de 2019 às 10:00 
horas veículos classificados como recuperáveis e no mesmo dia 
22  de Fevereiro de 2019, somente na modalidade presencial, 
veículos classificados como irrecuperáveis, imediatamente após o 
encerramento do leilão de veículos recuperáveis, tendo como local 
da realização do leilão: CLUBE DE ENGENHARIA – Av. Rio Branco, 
124, 18º andar – Centro/RJ. Ficando cientes todos os proprietários, 
agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aquelas 
que tenham se sub-rogados nos direitos dos veículos, assim como 
daqueles apregoados e não vendidos, arrematados e não pagos 
nos leilões:� DT16.18, DT17.18, DT18.18, DT19.18, DT20.18, 
DT21.18, DT22.18, DT23.18, DT24.18, DT25.18, DT26.18, 
DT27.18, DT28.18, DT29.18, DT30.18, DT31.18, DT33.18, 
DT34.18, DT35.18, DT36.18, DT37.18, DT38.18, DT39.18, 
DT40.18 DT41.18, DT42.18, DT43.18, DT44.18, DT45.18, 
DT46.18, DT47.18, DT48.18, DT49.18 DT50.18, DT51.18, 
DT52.18, DT53.18, DT54.18, DT55.18, DT56.18, DT57.18, 
DT58.18, DT01.19, DT02.19 DT03.19 e DT04.19 devidamente 
publicados nos DOERJ dos dias, 23/03/2018 N°055, 26/03/2018 
N°056, 03/04/2018 N°060, 10/04/2018 N°065, 13/04/2018 
N°068 24/04/2018 N°074, 26/04/2018 N°076, 27/04/2018 
N°077, 27/04/2018 N°077, 04/05/2018 Nº080, 11/05/2018 
Nº085, 18/05/2018 Nº090, 23/05/2018 Nº093, 30/05/2018 
Nº098, 04/06/2018 Nº099, 08/06/2018 Nº103, 19/06/2018 
Nº110, 19/06/2018 Nº110, 27/06/2018 Nº115, 27/06/2018 Nº115, 
27/06/2018 Nº115, 09/07/2018 Nº122, 09/07/2018 Nº122, 
20/07/2018 N°131, 30/07/2018 N°137, 30/07/2018 N°137, 
03/08/2018 Nº141, 10/08/2018 Nº146, 16/08/2018 N°150, 
23/08/2018 N°155, 24/08/2018 N°156, 24/08/2018 N°156, 
08/10/2018 N°186 11/10/2018 Nº189, 18/10/2018 N°193, 26/10/2018 
N°199, 29/10/2018 N°200, 05/11/2018 N°204, 07/11/2018, N°206 
09/11/2018, N°211 14/11/2019, N°211 14/11/2018, 05/12/2018 
N°224, 21/12/2018 N°236, 26/12/2018 N°237 e 31/12/2018 N°240. 
Os veículos se encontram acautelados no(s) depósito(s) BARRA 
DO PIRAI - RJ, BR 393, KM 43, SANTO ANTONIO (TREVO DA 
SAIDA 252), MACAE – Rua Gilmar de Oliveira dos Santos SN 
Quadra L Lote 1B - Cabiúnas ARARUAMA - RJ, Rua Ana Nery, 
589, Itatiquara Estrada Rio Bonito - Araruama, BARRA MANSA 
- RJ, AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2420, ANO BOM (, 2440 
e 2450), ARMACAO DOS BUZIOS - RJ, Av. José Bento Ribeiro 
Dantas, 4448, Manguinhos (Lj 01), NOVA FRIBURGO - RJ, Estrada 
Vereador Eugenio Guilherme Spitz, 135, Mury, NOVA FRIBURGO, 
NOVA FRIBURGO 2 – Rua Alexandre Bachini, 10, Córrego Dantas, 
CAMPO GRANDE – Av. Santa Cruz, 11.220 Senador Vasconcelos 
– RJ, ENGENHO DA RAINHA – Estrada Adhemar Bebiano, 4910 
Engenho da Rainha – RJ, MANILHA – BR 101, Km 23, Manilha 
– Itaboraí, TANGUA - RJ, Rod. BR 101, KM 275, CHACARAS 
PINHÃO (LT 2 - QD 10), MESQUITA - RJ, Rua Cesário 870, 
Santo Elias, Mesquita, RECREIO - Rua Omar Bandeira Ramidan 
Sobrinho, 1 antiga servidão – Recreio – RJ.. CONDIÇÕES 
GERAIS: As informações sobre a visitação dos veículos, edital na 
íntegra, assim como o Termo de Condições do Leilão, completo, 
pode ser encontrado no site www.detro.rj.gov.br, ou ainda afixado 
nas dependências do órgão responsável pela venda ou no site do 
Leiloeiro www.alexandroleileiro.com. O Edital na íntegra contendo 
todos os veículos foi publicado no Diário Oficial – Poder Executivo 
no dia 18/01/2018. Rio, 04/02/2018.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. 
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”) para que se reúnam
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às
11h00min do dia 12 de março de 2019, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Av. das Américas, nº 3500, sala 336, Barra da Tijuca, CEP
22640-102, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) eleição de 
novos membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão
das renúncias apresentadas à Companhia pelo Sr. Pedro de Moraes Borba, 
em 15 de janeiro de 2019, pelo Sr. Júlio Alfredo Klein Junior, em 18 de
janeiro de 2019, e pela Sra. Flávia Soeiro do Nascimento, em 30 de janeiro 
de 2019, aos seus respectivos cargos no Conselho de Administração
da Companhia. A Companhia esclarece ainda que (a) encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
bem como no site de Relações com Investidores da Companhia
(www.mmx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes
à matéria a ser deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, em
observância à Instrução CVM nº 481/09; e (b) a lista de documentos
necessários para participação na Assembleia e informações adicionais
se encontram na Proposta da Administração disponível nos sites acima
listados. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. MMX Mineração e
Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial - Conselho de Administração.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)

VALE METAIS BÁSICOS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF n° 21.982.604/0001-50 - NIRE n° 33.3.0031504-7
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 10 DE OUTUBRO DE 2018. 
1. Data, Hora e Local: No dia 10 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na
sede social da Vale Metais Básicos S.A. (“Companhia”), localizada na Praia
de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação, Presença e Quorum:
Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do parágrafo 4o

do artigo 124, da Lei no 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
registro e assinaturas nesta ata. Verificado, portanto, quorum suficiente
para efetuar as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sra.
Manuela Bins Comette – Presidente. Sr. Maurício Pereira Vasconcelos –
Secretário. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar:
4.1. Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.1.1. A remuneração global
e anual dos administradores para o exercício social de 2018. 4.1.2. O
orçamento anual da Companhia para o exercício de 2018. 4.1.3. A alteração 
do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. 4.2. Em Assembleia Geral
Ordinária: 4.2.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações
Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017. 4.2.2. A proposta da Diretoria da Companhia para a destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
4.2.3. A eleição de membros da Diretoria da Companhia. 5. Leitura dos
Documentos: Foi dispensada a leitura do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Contábeis, todos referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, uma vez que são do conhecimento de todos
os presentes, por terem sido devidamente publicados no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, ambos na edição de 
22 de março de 2018, respectivamente nas páginas 2 e 12. 6. Deliberações: 
Por unanimidade dos acionistas da Companhia foram aprovados: 6.1.
A lavratura dessa ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos,
nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, ficando o
Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para 
adimplir com as disposições legais aplicáveis. 6.2. Em Assembleia Geral
Extraordinária: 6.2.1. A fixação da remuneração dos membros da Diretoria
no valor global anual de R$45.792,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e
noventa e dois reais), a ser distribuído igualmente entre os Diretores da
Companhia e a vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária. 6.2.2. O
orçamento anual para o exercício de 2018 no montante de R$365.023,00
(trezentos e sessenta e cinco mil e vinte e três reais). 6.2.3. A alteração do
artigo 8º, caput e Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Companhia, que
passarão a vigorar conforme abaixo: Artigo 8 - A Diretoria será composta
de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-
Presidente e os demais Diretores sem designação específica, eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo Primeiro - A Diretoria será eleita
para um mandato unificado até a terceira Assembleia Geral Ordinária
que se realizar após sua eleição, permitida a reeleição, sendo certo que
o prazo de gestão se estenderá até a investidura dos seus respectivos
sucessores. 6.3. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.3.1. O Relatório da
Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 6.3.2. A absorção do lucro
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante
de R$184.442,39 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e
dois reais e trinta e nove centavos) pela conta de Prejuízos Acumulados,
passando essa conta a registrar o saldo de R$896.179,68 (oitocentos e
noventa e seis mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). 
6.3.3. A Assembleia tomou conhecimento das renúncias dos Srs. Nelcindo
Donizeti Gonsalez, Adler Gerciley Almeida da Silveira, Juan Franco Merlini
e Vitor Ribeiro Vieira, aos cargos de, respectivamente, Diretor-Presidente
e Diretores, aos quais foram consignados votos de agradecimento pelos
relevantes serviços prestados à Companhia. 6.3.4. Em consequência ao
disposto no item 6.3.3 supra, a eleição dos seguintes membros da Diretoria: 
(i) Sr. Luiz Gustavo Reche, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº MG-7.174.023, expedida pela SSP/MG, inscrito
no CPF/MF sob o nº 011.032.226-60, residente e domiciliado na Cidade
de Parauapebas, Estado do Pará, com endereço comercial na Rua Grajaú,
nº 63, Núcleo Urbano de Carajás, Cidade de Parauapebas e Estado do
Pará, CEP 68.515-000, como Diretor-Presidente, em substituição ao Sr.
Nelcindo Donizeti Gonsalez que renunciou ao referido cargo em 20/09/2018; 
(ii) Sr. Vinicius Mendes Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da carteira de identidade nº M-6.251.981, expedida pela SSP/MG, inscrito
no CPF/MF sob o nº 886.861.676-91, residente e domiciliado na Cidade
de Parauapebas, Estado do Pará, com endereço comercial na Vila do
Sossego, s/nº, Mina do Sossego, Cidade de Canaã dos Carajás, Estado do
Pará, CEP 68537-000, como Diretor, em substituição ao Sr. Adler Gerciley
Almeida da Silveira que renunciou ao referido cargo em 29/06/2018; (iii) Sr.
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 10.691.019-3, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.336.487-11, residente e domiciliado na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de
Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, como Diretor, em substituição ao Sr.
Juan Franco Merlini que renunciou ao referido cargo em 13/08/2018; e (iv)
Sra. Aline Luz Salgado, brasileira, solteira em união estável, engenheira,
portadora da carteira de identidade nº 12.956.617, expedida pela SSP/
MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.790.327-94, residente e domiciliada
na Cidade de Parauapebas, Estado do Pará, com endereço comercial na
Rua Grajaú, nº 63, Núcleo Urbano de Carajás, Cidade de Parauapebas,
Estado do Pará, CEP 68.515-000, como Diretora, em substituição ao Sr.
Vitor Ribeiro Vieira que renunciou ao referido cargo em 13/08/2018. 6.3.5.
Os Diretores ora eleitos, que cumprirão mandato unificado até a terceira
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) que se realizar após sua eleição, tal
seja, de 10/10/2018 até a AGO/2021, e tomarão posse mediante assinatura
do respectivo termo de posse, declaram estar totalmente desimpedidos para 
o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada esta ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2018. Assinaturas:
Mesa: Manuela Bins Comette - Presidente. Maurício Pereira Vasconcelos
- Secretário. Acionistas: Vale S.A. p.p. Maurício Pereira Vasconcelos.
Docepar S.A. p.p. Manuela Bins Comette. CERTIDÃO - Jucerja registro nº
00003452832 em 11/12/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

A intenção do governo é 
iniciar no segundo semes-
tre os leilões de campos do 
pré-sal com os quais espe-
ra arrecadar cerca de US$ 
70 bilhões, afirmou nesta 
segunda-feira o vice-pre-
sidente, Hamilton Mourão, 
durante teleconferência or-
ganizada pelo Citi, em in-
glês, a qual a Reuters teve 
acesso.  Em 27 de outubro 
de 2017, o governo reto-
mou os leilões do pré sal, 
o primeiro realizado desde 
2013.

“De acordo com Paulo 
Guedes, nosso ministro da 
Economia, esperamos le-
vantar cerca de US$ 50 bi-
lhões a US$ 70 bilhões em 
recursos financeiros, uma 
vez que vendamos todas 
essas empresas”, ressaltou 
Mourão na apresentação.

O governo anterior ha-
via aprovado a 6ª rodada 
de licitação de áreas do 
pré-sal para novembro 
deste ano. Há previsão 
ainda que a 7ª e 8ª roda-
das do pré-sal ocorram 
em 2020 e 2021, respecti-
vamente - mas não havia 
sido definido quanto po-
deria ser arrecadado com 
tais áreas.

O governo atual ainda 
trabalha para realizar um 
leilão de excedentes da 
área no pré-sal conhecida 
como cessão onerosa, ain-
da sem data definida. Au-
toridades estimaram ante-
riormente que tal licitação 
poderia arrecadar R$ 130 
bilhões.

Perguntado sobre as ex-
pectativas do governo em 
relação à venda de esta-
tais, Mourão afirmou que 

o governo federal mapeou 
mais de 140 empresas que 
poderão ser privatizadas.

“De acordo com nosso 
ministro de Minas e Energia, 
almirante Bento Albuquer-
que, poderemos começar os 
leilões do pré-sal no segun-
do semestre”, disse Mourão 
Durante teleconferência fe-
chada, em inglês, “Também 
segundo o Bento e o minis-
tro da Fazenda, Paulo Gue-
des, poderemos levantar cer-
ca de 70 bilhões de dólares 
com os leilões destes cam-
pos”, acrescentou Mourão, 
sem especificar prazo.

Retomada

A retomada dos leilões 
de áreas de exploração de 
petróleo do pré-sal ren-
deu, em 27 de outubro de 
2017, R$ 6,15 bilhões para 
o governo, 20% abaixo do 
esperado. Mais da metade 
dos lucros com a produ-
ção de petróleo foi para os 
cofres federais.  Dezesseis 
petroleiras, entre as maio-
res do mundo, disputaram 
oito blocos, seis da Bacia 
de Santos, no litoral de São 
Paulo, e dois da Bacia de 
Campos, no litoral do esta-
do do Rio. No fim, apenas 
seis dos oito blocos foram 
vendidos.

O certame foi realizado 
considerando as novas re-
gras.  A Petrobras deixou de
ter a obrigação de ser a ope-
radora em todas as áreas. No 
regime de partilha, ganha o 
leilão a empresa ou consór-
cio que oferecer ao governo 
a maior participação sobre o 
lucro com a produção de pe-
tróleo,




