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Nordeste embarca na canoa das 
reformas e da securitização
Com corda no pescoço, 
governadores da 
região negociam 
Previdência

Os governadores dos nove esta-
dos do Nordeste concluíram uma 
carta de prioridades para a região 
que será apresentada ao Governo 
Federal e ao Congresso Nacional. 
Os principais pontos são a prorro-
gação do Fundo de Desenvolvi-
mento do Ensino Básico (Fundeb), 
que termina em 2020, e a adoção de 
medidas financeiras que ajudem na 
recuperação dos estados.

A região vê um desequilíbrio 
na distribuição de recursos entre 
União, estados e municípios. Com 
mais obrigações, mas sem aumento 
nas verbas, os estados encontram-se 
em situação financeira crítica. Isso 
levou os governadores a embarcar 
em dois projetos que ameaçam a 
economia: a reforma da Previdên-
cia e a securitização das dívidas.

“A Previdência, especialmente 

dos servidores, quebrou e há risco 
de atraso de salários. Não parou de 
crescer o déficit. Precisa de uma 

saída que olhe situação futura e de 
presente. Tem um sacrifício a fazer, 
mas deve-se garantir que não vai 

haver atraso de salários, e ainda que 
teremos garantia de investimento 
nos estados”, pregou o governador 

do Piauí, Wellington Dias (PT).
Ele amenizou os efeitos das pro-

postas, dizendo que as mudanças 
na legislação precisam prever trata-
mento especial para os mais pobres, 
garantindo direitos fundamentais 
de natureza previdenciária no cam-
po e nas cidades.

Outra iniciativa é pressionar as 
bancadas no Congresso para apro-
var medidas como a securitização 
da dívida, na esperança que dê equi-
líbrio às contas. Mas Maria Lucia 
Fattorelli, da Auditoria da Dívida, 
já demonstrou que a securitização 
proposta é semelhante ao esquema 
que quebrou a Grécia.

O economista Raul Velloso parti-
cipou de parte da reunião e apresen-
tou uma alternativa ao déficit pre-
videnciário dos estados, centrada 
na criação de um fundo de pensão 
como os fundos das grandes esta-
tais federais, que concentraria gas-
tos de aposentadorias, receitas de 
contribuições e novas fontes como 
recebíveis.

As propostas integram a Carta 
do Nordeste, que será apresentada 
no próximo dia 20 em um encontro 
nacional de governadores.

Tabela do frete reduziu  
PIB em R$ 7 bilhões

A produção do país (PIB, Pro-
duto Interno Bruto) teria crescido 
mais 0,18% no ano passado se os 
fretes não tivessem sido tabelados 
pelo Governo Federal. Isso signifi-
ca que o país deixou de produzir o 
equivalente a R$ 7,2 bilhões, e 203 
mil postos de trabalho deixaram de 
ser criados.

O cálculo é da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), que critica 
o tabelamento por ver nele um fator 
de aumento de custos para as empre-
sas. A medida também elevou a infla-
ção, de acordo com a entidade.

“Sem a tabela, a inflação teria fe-
chado o ano em patamar 0,34 pon-
to inferior ao registrado, de forma 
que o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) teria 
sido de 3,41%, e não de 3,75%”, 
afirmou a CNI em nota.

A entidade também calculou o 

impacto econômico da variação no 
preço do óleo diesel. O aumento acu-
mulado do combustível foi de 15,6% 
entre julho de 2017 e janeiro de 2019, 
o que elevou em 0,73 ponto o IPCA.

Sem esse aumento do diesel, o 
PIB cresceria cerca de 0,20 ponto 
a mais, o equivalente a R$ 13,1 bi-
lhões. Segundo o estudo, a alta no 
preço tirou 368 mil vagas de em-
pregos em 2018. Apesar de criti-
car os efeitos do aumento, a CNI 
apoiou a política da Petrobras de 
equiparar os preços internos dos 
combustíveis aos praticados no 
mercado internacional.

A estimativa da Confederação 
sobre o crescimento do PIB não 
leva em conta o impacto econômi-
co da greve dos caminhoneiros, que 
paralisaram as atividades durante 
dez dias, em maio, devido ao alto 
preço do combustível.

Arquivo/ABr

Juíza condena 
Lula a mais 12 
anos, agora por 
sítio em Atibaia

A juíza federal Gabriela Hardt 
condenou hoje (6) o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva a 12 
anos e 11 meses de prisão na ação 
penal sobre as reformas realiza-
das no Sítio Santa Bárbara, em 
Atibaia (SP). A sentença é a se-
gunda proferida contra o ex-pre-
sidente na Operação Lava Jato.

O sítio foi alvo das investi-
gações da Operação Lava Jato, 
que apura a suspeita de que as 
obras de melhorias no local fo-
ram pagas por empreiteiras in-
vestigadas por corrupção, como 
a OAS e a Odebrecht.

A defesa do ex-presidente 
alegou no processo que a pro-
priedade era frequentada pela 
família de Lula, mas que o imó-
vel pertence à família Bittar. Em 
nota, o advogado de Lula, Cris-
tiano Zanin Martins, disse que 
recorrerá da condenação.

A ex-presidente Dilma Rous-
seff criticou a nova condenação 
de Lula: “Na prática, as duas 
condenações somadas tentam 
lhe impor uma prisão perpétua”, 
disse Dilma.

Copom mantém taxa de juro 
estagnada e economia travada

Pela sétima vez seguida, o Ban-
co Central (BC) não alterou os 
juros básicos da economia. Por 
unanimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) manteve a taxa 
Selic em 6,5% ao ano, na primeira 
reunião do órgão do ano. A decisão 
era esperada pelos analistas finan-
ceiros.

Com a decisão, a Selic continua 
no menor nível desde o início da 
série histórica do Banco Central, 
em 1986.

Em comunicado, o Copom in-
formou que a manutenção dos ju-
ros em níveis baixos depende do 
progresso de reformas estruturais 
da economia brasileira. Segundo o 
BC, a percepção de continuidade 
dessas medidas afeta as expectati-
vas econômicas.

Em relação ao cenário externo, a 
nota indicou que diminuiu o risco 
de inflação provocada por instabi-
lidades na economia internacional. 
Isso porque fatores como as dispu-
tas comerciais e o Brexit – saída do 
Reino Unido da União Europeia – 
podem fazer a economia global de-
sacelerar neste ano.

Ao comentar a manutenção da 

Selic em 6,5% ao ano, a Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) cobrou a redução do 
custo do crédito para as empresas 
e famílias. “Vamos completar um 
ano com a Selic em seu patamar 
histórico mais baixo, porém o custo 
do crédito para as empresas e fa-
mílias continua bastante elevado, 
e o cheque especial, em particular, 
continua acima de 300% ao ano”, 
diz nota da entidade.

Para a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (FecomercioSP), 
a decisão do Banco Central foi cor-
reta, mesma opinião manifestada 
em nota pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan).

A Força Sindical, porém, afirma 
que a manutenção da Selic em 6,5% 
não ajuda a combater de forma efi-
caz o desemprego. “A taxa Selic 
continua extremamente proibitiva e, 
mais uma vez, o Brasil, em razão do 
excessivo conservadorismo daque-
les que dirigem a economia do país, 
deixa escapar a oportunidade de 
apostar todas as suas fichas no setor 
produtivo”, diz nota da entidade.

Em razão do cenário de escassez de chuvas, o Comitê de Monitora-
mento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu nesta quarta-feira diminuir 
o intervalo entre as reuniões para acompanhar as condições do supri-

mento de energia no país. De acordo com o comitê, responsável por moni-
torar as condições de abastecimento e o atendimento ao mercado de energia 
elétrica do país, as previsões meteorológicas apontam para ocorrências de 
chuvas nos próximos dias, o que pode resultar em recuperação dos reser-
vatórios das usinas hidrelétricas do país, que estão com volume abaixo da 
média histórica. “Para o melhor acompanhamento do cenário, o comitê vai 
reduzir o intervalo de suas reuniões”, informou o CMSE. O comitê já mar-
cou uma reunião extraordinária para próxima sexta-feira.

Governadores entregarão proposta ao Governo Federal no próximo dia 20

Antonio Cruz/ABr
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Há uma tendência de per-
cebermos os problemas da 
economia fluminense como 
meros reflexos dos que ocor-
rem no país da jabuticaba. 
Porém, o problema no Rio 
é mais grave e se reflete na 
escalada da violência. Nas 
últimas décadas, apesar do 
poder de encadeamento in-
dustrial da exploração do 
petróleo e do gás, a ativi-
dade produtiva na segunda 
mais rica economia do país 
revela fraco crescimento e 
baixo incremento na geração 
de empregos formais. Para 
diversos pesquisadores, a 
derrocada do Rio teve início 
na ida da capital federal para 
Brasília, sem uma adequada 
compensação à época.

Nesse contexto, diante da 
chegada de um novo gover-
no estadual e de vários ca-
riocas no centro do poder em 

Brasília, revela-se urgente 
discutirmos qual é a agenda 
econômica para o Estado do 
Rio de Janeiro. Uma saída 
que possa propiciar um cír-
culo virtuoso regional e um 
adequado equilíbrio entre a 
rica capital e o dinâmico in-
terior.

Políticas econômicas hori-
zontais, como simplificação 
tributária, são bem-vindas. A 
sugestão de quem acompa-
nha a conjuntura fluminense 

é trabalhar com o conceito 
de complexos produtivos. A 
crise fiscal aguda do poder 
público exige o acompanha-
mento das autoridades fede-
rais nesse processo.

O ponto de partida exige 
identificar as atividades eco-
nômicas em torno da extra-
ção de petróleo que podem 
ser atraídas para o Estado do 
Rio de Janeiro e quais instru-
mentos poderiam ser utiliza-
dos para isso, tendo em vista 
criar um denso complexo de 
petróleo e gás no território 
fluminense. É uma das saí-
das.

Outra seria fortalecer o 
segmento metalmecânico, 
que movimenta a economia 
do Sul do estado. O Rio pos-
sui a segunda maior concen-
tração de mestres e doutores 
na divisão por habitante e 
um complexo de saúde pú-

blica e empresarial de gran-
de qualidade.

Do mesmo modo, me-
diante um planejamento in-
tegrado, vale identificar as 
sinergias existentes entre a 
atividade turística e outras, 
como as atividades econô-
micas vinculadas ao espor-
te, neste caso procurando 
transformar a cidade e o 
Estado do Rio de Janeiro 
na “capital” de esporte da 
América Latina, com base 
em todos os equipamentos 
construídos para as Olim-
píadas.

Essa agenda deve ser pen-
sada também territorialmen-
te, buscando-se as potencia-
lidades existentes em cada 
uma das oito regiões de Go-
verno do Rio. A hora é essa.

q  Ranulfo Vidigal
Economista.
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Petróleo, 
metalmecânica 
e esportes são 
setores a serem 
incentivados

O Rio é o Brasil, ou não?

A volta das capitanias hereditárias

Câncer de mama

O impacto da IA no 
atendimento a clientes

Brasília, profetizada pelo 
padre João Bosco, em Turim, 
na Itália, e com localização 
constante da Constituição de 
1891, foi uma obra iniciada 
por JK em 1956, sob forte 
oposição de seu amigo e mi-
nistro da Fazenda, o econo-
mista Lucas Lopes, que temia 
um surto inflacionário e forte 
desvalorização cambial.

Lucas não conseguiu mu-
dar a opinião de Juscelino, 
teve um enfarte e deixou o 
Ministério. Sua proposta era 
interiorizar a capital, levando-
a para o triângulo mineiro que 
reduziria significativamente 
seus custos de construção.

Mil dias depois de inicia-
das as obras, coordenadas 
pela Novacap, presidida por 
Israel Pinheiro, com Plano 
Diretor de Lúcio Costa e 
arquitetura de Oscar Nie-
meyer, foi inaugurada em 21 
de abril de 1960. Junto com 
os candangos, os operários 
que migraram para Brasí-
lia para participarem de sua 
construção, foram chegando 
os primeiros funcionários 

públicos para cuidarem de 
suas repartições.

Passados quase 60 anos, 
vemos a capital transforma-
da em três capitanias here-
ditárias: poderes Judiciário, 
Legislativo e Executivo. 
Com pouco mais de 500 mil 
funcionários ativos e outros 
tantos aposentados que con-
vivem diuturnamente, mais 
preocupados com novas 
leis ou outros instrumentos 
legais que lhes assegurem 
melhores salários e outros 
benefícios e os proteja de 
processos sancionadores.

No apagar das luzes de 
2018, assistimos a mais um 
show pirotécnico de benefí-
cios próprios de aumentos de 
salários com forte impacto so-
bre o déficit fiscal do governo 
eleito. O pior é que esse espí-
rito permeou para o funciona-
lismo de estados e municípios.

Estudo recente do Ipea 
indica que o número de ser-
vidores públicos dos três 
poderes, nos três níveis do 
Estado brasileiro, aumentou 
82,4%, de 6,26 milhões para 

11,5 milhões entre 1995 e 
2016, sem incluir os servi-
dores das empresas públicas. 
As despesas com salários de 
funcionários na ativa atinge 
10% do PIB.

Os interesses do país e de 
sua população são relegados 
a segundo plano, como vi-
mos acontecer nos 500 anos, 
desde o início de nossa co-
lonização, em que os amigos 
do rei eram presenteados 
com capitanias hereditárias.

Os pilares da sociedade bra-
sileira desse período, em que o 
furor arrecadatório canalizava 
para o colonizador nossas ri-
quezas, o delírio regulatório im-
possibilitava a criação de novas 

atividades produtivas no país, e 
a impunidade, tão criticada por 
padre Antônio Vieira em seus 
Sermões no início do século 
XVII, garantia que apenas o 
negro e o índio fossem para a 
cadeia.

A ação do Poder Judiciá-
rio, tão omisso nesse perío-
do, o que levou a afirmação 
de muitos que se tratava do 
pior dos Três Poderes, a par-
tir do mensalão e do Lava 
Jato, será responsável pela 
maior transformação da so-
ciedade brasileira desde seu 
descobrimento.

Temos a certeza que a que-
bra da impunidade, tornando 
os corruptos alvo da indigna-
ção da sociedade e da ação 
da justiça, terá reflexos sobre 
as mudanças necessárias nos 
Três Poderes, permitindo ao 
Brasil retomar o caminho do 
crescimento num modelo so-
cialmente mais justo para to-
dos os brasileiros.

q  Thomás Tosta de Sá
Presidente do Codemec,  
ex-presidente da CVM.

O Dia Mundial Contra 
o Câncer e o Dia Nacional 
da Mamografia (respectiva-
mente em 4 e 5 de feverei-
ro) chamaram-nos a atenção 
sobre um mal que acomete 
cada vez mais pessoas. Se-
gundo informa o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), 
quase 60 mil novos casos 
de câncer de mama deverão 
ser diagnosticados no país a 
cada ano.

Ainda ressalta que este é o 
“tipo de câncer mais comum 
entre as mulheres no mun-
do e no Brasil, depois do 
de pele não melanoma, res-
pondendo por cerca de 25% 
dos casos novos a cada ano. 
No Brasil, esse percentual é 
de 29%. O câncer de mama 
também acomete homens, 
porém é raro, representando 
apenas 1% do total de casos 

da doença”.
Conforme ressalta o Inca, 

“o exame clínico da mama 
deve ser feito uma vez por 
ano pelas mulheres entre 40 
e 49 anos. E a mamografia 
deve ser realizada a cada 
dois anos por mulheres entre 
50 e 69 anos, ou segundo re-
comendação médica”.

E mais: “Embora a here-
ditariedade seja responsável 
por apenas 10% do total de 
casos, mulheres com história 
familiar de câncer de mama, 
especialmente se uma ou 
mais parentes de primeiro 
grau (mãe ou irmãs) foram 
acometidas antes dos 50 
anos, apresentam maior ris-
co de desenvolver a doença. 
Esse grupo deve ser acompa-
nhado por um médico a par-
tir dos 35 anos (...)”.

Quando detectado nos es-

tágios iniciais, as chances de 
cura são de aproximadamen-
te 95%. Contudo, aponta 
Ricardo Caponero, presiden-
te do Conselho Científico 
da Federação Brasileira de 
Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama 
(Femama), “ainda falta 
conscientização das mulhe-
res para a importância da re-
alização periódica da mamo-
grafia. (...) Apenas 30% das 
mulheres fazem o exame”.

Desde 2009, o procedi-
mento tem cobertura gratuita 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), direito assegurado 
pela Lei no 11.664/2008. Em 
prol de sua saúde, as mulhe-
res não podem abrir mão 
desse benefício.

Para melhor conheci-
mento de todos sobre o as-
sunto, vale consultar o site 

do Inca (www.inca.gov.br). 
Vejam, por exemplo, algu-
mas dicas de prevenção: 
“Controlar o peso corporal 
e evitar a obesidade, por 
meio da alimentação sau-
dável e da prática regular 
de exercícios físicos, e evi-
tar o consumo de bebidas 
alcoólicas são recomenda-
ções básicas para prevenir 
o câncer de mama. A ama-
mentação também é consi-
derada um fator protetor”.

Não prescindamos igual-
mente de recorrer ao Am-
paro Celeste, que tem em 
Jesus, o Divino Médico, o 
inesgotável manancial da 
saúde almejada por todos. 
Saúde espiritual e corpórea.

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br

Quebra da 
impunidade terá 
reflexos sobre as 
mudanças nos 
Três Poderes

Até 2020, a Inteligência 
Artificial (IA) será usada 
em grande escala pelas em-
presas que desejam otimizar 
o atendimento ao cliente. A 
afirmação, feita em pesquisa 
pela consultoria Gartner, é 
uma realidade no mercado 
nacional, e muitas organiza-
ções já estão se adequando à 
nova realidade da automa-
ção crescente do customer 
service.

A otimização não acon-
tece sem um ótimo motivo: 
a explosão do uso de apli-
cativos de mensageria. Os 
usuários, que estão acostu-
mados a serem respondidos 
com agilidade via aplicati-
vos simples e intuitivos, pas-
saram a desejar ter contato 
com empresas com a mesma 
agilidade que trocam mensa-
gens com seus amigos.

Isso levou a Twilio Inc. 
a publicar uma constatação 
impressionante: 9 em cada 
10 pessoas já preferem en-
trar em contato com as mar-
cas através de mensageria. 
Quando o assunto é agili-
dade, o consumidor espera 
cada vez mais que o aten-
dimento aconteça de forma 
imediata, sem filas, e nessas 
condições brilha a Inteligên-
cia Artificial, capaz de reali-
zar milhares de atendimen-
tos simultâneos.

Padronizar, escalar e 
manter a qualidade nas 
grandes operações de aten-
dimento é um processo caro 
e repleto de desafios, como 
a alta rotatividade dos co-
laboradores. Também é 
desafiador atender o clien-
te quando ele mais precisa 
que seja atendido.

E isso pode ser logo ce-
dinho, ou tarde da noite, 
muitas vezes fora do horário 
comercial, quando as posi-
ções de atendimento estão 
indisponíveis ou reduzidas. 
Mais uma vez, isso não é 
problema para uma assisten-
te inteligente equipada com 
IA, que estará disponível 24 
horas por dia, 7 dias por se-
mana, em todos os dias do 
ano – inclusive feriados.

A automação do atendi-
mento é um caminho sem 
volta, mas é preciso entender 
o estágio que a tecnologia se 
encontra nos dias de hoje. A 
hype que acompanhou a che-
gada dos chatbots ao merca-
do brasileiro levou muita 
gente a pensar que bastaria 
plugar uma entidade de IA 
no seu SAC e tudo estaria 
resolvido.

Mas hoje o mercado já 
está mais maduro e entende 
melhor como tirar proveito 
dessa tecnologia: automati-
zando inicialmente aquilo 
que, geralmente, está con-
sumindo a maior parte da 
operação de atendimento. 
Um exemplo é a emissão 
automática de segunda via 
de boleto: se 50% dos con-
tatos com o SAC da empre-
sa são referentes a boletos, 
por exemplo, é uma indi-
cação clara que a automa-

ção pode começar por essa 
demanda específica – ao 
invés da tentativa de criar 
um chatbot que responda 
a tudo – resultando numa 
automação inicial mais efi-
ciente.

Com a automatização do 
atendimento, as empresas 
já percebem também vanta-
gens na área de dados, pas-
sando a ter acesso a métricas 
de todo o processo, como 
tempo médio de assistência 
ao consumidor, ou quais são 
os tópicos, dias e horários 
mais recorrentes.

A maior demanda hoje 
são pelas assistentes (ou cha-
tbots) de texto, que vão se 
comunicar com os clientes 
pelo WhatsApp ou janelas 
de chat. Levar um negócio 
para dentro do WhatsApp 
tornou-se possível recente-
mente com o lançamento do 
WhatsApp Business API, 
que permite empresas terem 
uma conta oficial para falar 
com seus clientes e conectar 
tecnologias de automação.

E a voz? Apesar da evo-
lução rápida e constante 
das tecnologias de síntese 
de voz, o texto ainda leva 
vantagem. E isso acontece 
porque nós humanos temos 
uma rejeição natural à voz 
quando percebemos que ela 
é sintetizada, enquanto so-
mos muito mais tolerantes 
a conversar por texto com 
um robô – isso, claro, quan-
do o robô é capaz de res-
ponder de maneira asser-
tiva aquilo que está sendo 
solicitado.

Entretanto, os avanços na 
área de voz são impressio-
nantes e não é difícil apostar 
na possibilidade de muitas 
empresas brasileiras terem 
um canal automatizado de 
voz já em 2019. Depois dis-
so, a próxima fronteira será 
a interface direta com o cé-
rebro, algo que parece ficção 
científica agora, mas que 
está a caminho nos laborató-
rios mais avançados de ino-
vação tecnológica.

As inovações da IA não 
param por aí e estão cada 
vez mais presentes no co-
tidiano e na economia – na 
logística de entregas, para 
evitar desperdícios e encon-
trar as rotas mais eficientes, 
no setor automobilístico, em 
análises médicas ou mesmo 
nos smartphones pessoais – 
a IA deixou de ser uma pro-
messa tecnológica para ser 
o componente principal que 
vai diferenciar e dar vanta-
gens competitivas às em-
presas que estiverem mais 
dispostas a experimentá-la 
e a adotá-la no dia a dia de 
suas operações. E isso, cla-
ro, não poderia deixar de 
fora um dos maiores ativos 
de toda empresa de sucesso: 
o relacionamento com seus 
clientes.

q  Thiago Christof
Coordenador de 

desenvolvimento e   
inovação da Wavy.
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POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 50ª, 51ª e 52ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 50ª, 51ª e 52ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 15h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebí-
veis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de 
emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 55ª Série de sua 1ª Emis-
são (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respectivo Termo de 
Securitização de Créditos da 55ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os investidores dos 
CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada em 1ª convocação no dia 
26 de fevereiro de 2019, às 17h00, na Avenida Ataulfo de Paiva 204 – 10º andar, 
Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar a substituição do atual 
Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédito Imobiliário Ltda., inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme contrato de prestação de 
serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando todos os atos praticados 
pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação de assessores legais para 
a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os investidores dos CRI deverão se 
apresentar na data, horário e local acima indicados, portando os documentos que 
comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles que se fizerem representar 
por procuração deverão entregar o instrumento de mandato com poderes espe-
cíficos para representação na assembleia geral objeto desta convocação, devi-
damente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente Fiduciário, loca-
lizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Genéve), salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de representação 
para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores 
informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 – NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, às 09:00 
horas, na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 
de Agosto, Duque de Caxias, CEP 25070-420, estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o aumento 
do capital social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão 
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento 
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso: 
o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia e o
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

MERCK S.A. 
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3 

Renúncia ao cargo de Diretor-Presidente. Prezados Srs, eu, Guilherme 
Maradei, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. nº 23.396.254-2, expedida pelo 
IIRGD, CPF nº 156.987.758-00, domiciliado na Cidade do RJ, Estado do RJ, na 
Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099, Jacarepaguá, CEP: 22.710-571, pelo presente 
instrumento, comunico a minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, 
ao cargo de Diretor-Presidente da MERCK S.A., sociedade anônima de capital 
fechado, constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil, inscrita no CNPJ nº 33.069.212/0001-84, com sede na Cidade do RJ, Estado 
do RJ, na Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099, Jacarepaguá, CEP: 22.710-571, para 
o qual fui, pela última vez, reeleito em RCA de 04/04/18, com mandato ratificado
em RCA de 12/12/18, devendo a presente renúncia operar seus efeitos a partir de
31/01/19. Solicito à Cia que providencie o devido arquivamento do presente termo
de renúncia perante o registro do comércio, bem como a sua publicação, para
que, nos termos do art. 151 da Lei 6.404/76, torne-se eficaz em relação a terceiros. 
Em decorrência desta renúncia, outorgo à Cia a mais ampla, plena, rasa, geral e
irrevogável quitação, para nada reclamar em relação ao período em que ocupei
o cargo de Diretor-Presidente da Cia, a qualquer tempo e a qualquer título. RJ,
31/01/19. Atenciosamente, Guilherme Maradei. Jucerja nº 3501544 em 01/02/19.

A diferença na cobrança  
ao Zé e ao sr. Zé

O INSS quer ser ressarcido pelos pagamentos feitos a 
um engenheiro civil beneficiário de aposentadoria por in-
validez, mas que retomou o trabalho. A justiça reconhe-
ceu o direito de o órgão cobrar a dívida retroativa a cinco 
anos. E ninguém duvida que será implacável na cobrança, 
porque pessoa física sempre é um alvo fácil.

Enquanto isso, a parcela de débitos previdenciários na 
Dívida Ativa da União alcançou R$ 491,2 bilhões no ano 
passado, alta de 14%. Apenas 77 devedores respondem 
por 10% da dívida. Mas a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) admite que só deve arrecadar R$ 6 bil-
hões – ou 1,2% do total de débitos com o INSS.

Siga o Trump
O Congresso dos Estados Unidos aprovou, no final do 

ano passado a criação da U.S. International Development 
Finance Corporation (USIDFC), instituição que visa pro-
mover o desenvolvimento em países emergentes a partir 
do fomento a empresas norte-americanas.

Em resumo, transformar uma pequena agência gover-
namental criada em 1971 em um banco com mais poder 
de atuação, capaz de financiar investimentos privados em 
mercados internacionais, especialmente em aliados estra-
tégicos dos EUA.

Algo como o BNDES fez nos governos petistas – 
acusações de propina à parte – prática demonizada pelos 
governos Temer e Bolsonaro. Quem sabe vendo o exem-
plo de Trump os criticos à ideologia nas relações externas 
relaxem.

Inflação numa hora dessas?
Nesta quinta e sexta serão divulgados o IGP-DI e o 

IPCA. Não se espera alta da inflação no ano, até porque 
a economia segue em marcha lenta. Mas a Mapfre Inves-
timentos levanta alguns riscos para os preços  em 2019.

Alimentação, por exemplo. “Nos últimos dois anos, a 
condição climática foi extremamente favorável para o cul-
tivo de legumes e verduras e permitiu que os preços dos 
produtos que chegavam até o consumidor final se man-
tivessem baixo. Neste ano, porém, a condição climática 
deve afetar a produtividade. Com isso, podemos esperar 
aumentos nos preços ao consumidor”, analisa a institu-
ição.

Serviços também podem ficar mais caros se a econo-
mia se reanimar. Finalmente, os preços administrados. É 
o caso do botijão de gás. “O movimento deve ser semel-
hante ao que ocorreu com a gasolina em 2017 e com a 
energia elétrica em 2015: um reajuste percentual de dois 
dígitos sobre o preço final do produto.”

“Em resumo, é verdade que a situação do IPCA é con-
fortável neste momento, mas ela deve-se a inércia provo-
cada pelo conjunto de situações que aconteceram no pas-
sado recente. Estes movimentos podem não se repetir em 
2019. Embora os riscos mencionados acima não estejam 
na iminência de acontecer, eles não podem ser despreza-
dos”, conclui a Mapfre.

País do futuro
A economia digital criou entre um terço e metade dos 

empregos na China, mostra o FMI. No setor de comunica-
ções e informação, foram gerados, lá, 14 milhões de vagas 
em cinco anos. No Brasil, em 2018, 92,2% do 1 milhão 
de empregos gerados foram precários e de baixa escolari-
dade.

Rápidas
Nestes sábado e domingo, estará em cartaz no Estação 

Net Rio o Verãozinho dos Livros, com a Liga Brasileira de 
Editoras e a Blooks Livraria *** A Ortobom lançou aplica-
tivo, como parte das comemorações de seus 50 anos, com 
informações para saúde do sono. Disponível para Android 
e iOS *** O Lawtech Rio reúne nesta quinta-feira, a partir 
das 18h, especialistas em um debate sobre as novas tecno-
logias no Direito. Victor Rizzo e Lindália Junqueira estão 
entre os participantes. Inscrições:  www.sympla.com.br/
lawtech-rio----1-edicao__438113 ***  O Instituto D’Or 
de Pesquisa e Ensino (Idor) está com inscrições abertas 
para residência médica em Ginecologia e Obstetrícia, o 
primeiro no setor em uma rede privada no Rio de Janeiro. 
As inscrições vão até 15 de fevereiro, pela página www.
idor.org/cursos/ginecologia-e-obstetricia *** O Shopping 
Jardim Guadalupe promove, no próximo domingo, das 
18h às 19h, oficinas com o mágico Vitorino ***A FGV 
Energia lança, dia 13, o caderno “O shale gas à espreita no 
Brasil: desmistificando a exploração dos recursos de baixa 
permeabilidade”, em um seminário no Rio de Janeiro com 
participação do diretor-geral da ANP, Décio Oddone, e do 
diretor da EPE, José Mauro. Inscrição: /www.fgv.br/even-
tos *** “Valuation – Avaliação de Empresas pelo Fluxo de 
Caixa Descontado” é o curso no Instituto Brasileiro de Ex-
ecutivos de Finanças (Ibef-Rio) com Marcelo Grifo, dias 
11, 13 e 14 de fevereiro *** 

Senado tem Mesa Diretora de investigados
Com negociação 
e acordo, 
parlamentares 
fizeram chapa 
única para  
dirigir a Casa

O arranjo negociado na 
reunião dos líderes das le-
gendas no dia anterior na 
sala do presidente Davi Al-
columbre (DEM-AP) foi o 
grande passo para os partidos 
entraram em acordo político 
e elegerem nesta quarta-feira 
uma chapa única contendo 
dez cargos da Mesa Diretora 
do Senado, mediante 72 vo-
tos favoráveis, dois contrá-
rios e três abstenções.

Dos 10 eleitos apenas a 
senadora Leila Barros (PSB-
DF) não responde a inquérito.

A chapa tem como 1º vice-
presidente Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) e 2º vice-presi-
dente Lasier Martins (Pode 
– RS); 1ª secretaria - Sérgio 
Petecão (PSD-AC);  2ª secre-
taria - Eduardo Gomes (MDB 
– TO); 3ª secretaria - Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ); e a 4ª 
secretaria - Luis Carlos Hein-
ze (PP – RS). Também foram 
eleitos os quatro suplentes da 
Mesa. Marcos do Val (PPS-
ES) será o 1º suplente; Wever-
ton (PDT-MA), o 2º suplente; 
Jaques Wagner (PT-BA), o 3º 
suplente; e Leila Barros (PSB-
DF), a 4ª suplente.

‘Pacificação’

A votação ocorreu em cli-

ma de “pacificação”, confor-
me descreveram diversos se-
nadores em discursos durante 
a sessão. A única polêmica foi 
a questão de ordem levanta-
da no início da reunião pelo 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), que questionou 
a indicação do PSL do nome 
do senador Flávio Bolsona-
ro, filho do presidente Jair 
Bolsonaro, para a participar 
da Mesa.  “Não me parece 
bom senso termos alguém [na 
Mesa] com laço consanguíneo 
com o chefe do Poder Execu-
tivo”, disse, reconhecendo 
que não há nenhum impedi-
mento legal para a indicação.

Em resposta, o líder do 
PSL, Major Olimpio (SP), 
afirmou que “o fato do seu 
genitor ser o presidente da 
República não pode restrin-
gir a sua participação plena 
como senador eleito”. O pró-
prio senador Flávio Bolsona-
ro lembrou que a legislação 
apenas impede candidatura a 
cargos de prefeito e governa-
dor, mas não a nenhum posto 
no parlamento. “Não há im-
pedimento legal ou ético”, 
ponderou.

Conforme o Regimento 
Interno do Senado, a Mesa 
também é chamada de “Co-
missão Diretora” e tem poder 
de decidir sobre a tramitação 
conjunta de propostas de lei, 
o encaminhamento de reque-
rimentos dos parlamentares, 
e a organização administrati-
va do Senado.

Corregedoria

A votação da chapa ocor-
reu na 3ª Reunião Preparató-
ria do Plenário do Senado. 
Na 1ª Reunião, realizada 
sexta-feira passada (1) foram 
empossados 54 novos sena-

Davi pede investigação de fraude
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-
AP), pediu que o corregedor 
da Casa, senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), apure a 
fraude na eleição da Mesa Di-
retora, no último sábado (2). 
Embora estivessem presentes 
os 81 senadores, na urna de 
votação, foram colocados 82 
votos na eleição para a presi-
dência da Casa.  Além do voto 
a mais, duas cédulas estavam 
fora dos envelopes. A votação 
foi anulada, e Alcolumbre foi 
eleito em um segundo pleito.

A investigação deve se-
guir as regras contidas no 
Ato do Corregedor 1/2018, 
que regulamenta os pro-

cedimentos da Corregedo-
ria Parlamentar. O órgão é 
responsável no Senado por 
promover a manutenção do 
decoro, da ordem e da disci-
plina, incluindo questões re-
ferentes à segurança interna 
e externa da instituição.

Após a investigação, o 
corregedor poderá arquivar o 
fato, encaminhar à Comissão 
de Ética e Decoro Parlamen-
tar, caso a apuração constate 
descumprimento do Códi-
go de Ética, ou encaminhar 
à autoridade administrativa 
competente para adoção das 
sanções cabíveis, quando a 
conduta punível não for atri-
buída ao senador.

dores. Na 2ª Reunião, con-
cluída no sábado (2), após 
duas tumultuadas sessões, 
foi eleito Davi Alcolumbre 
como presidente da Casa.

No sábado, uma votação 
em papel foi anulada após 
a constatação de um voto a 
mais que o número de se-
nadores (81) depositado na 
urna. A Corregedoria do 
Senado aguarda encami-
nhamento do pedido de in-
vestigação já enviado pelos 
senadores José Maranhão 
(MDB-PB) e Fernando Be-
zerra Coelho (MDB-PE) 
à Presidência da Casa. O 
corregedor Roberto Rocha 
(PSDB-MA) já solicitou as 
imagens da TV Senado e da 
Polícia Legislativa.

Comissões

Na próxima terça-feira 
(12), o Senado definirá o 
comando das comissões per-
manentes e as indicações 

para as comissões mistas. O 
número de parlamentares de 
cada legenda ou bloco nas 
comissões varia conforme o 
tamanho de cada colegiado 
e da proporcionalidade de 
senadores em cada agremia-
ção.

A indicação dos nomes dos 
futuros presidentes e de todos 
os participantes das comissões 
será feita pelos líderes, tam-
bém de acordo com negocia-
ção política. Já está acertado 
que o MDB ocupará a presi-
dência da Comissão de Cons-
tituição e Cidadania (CCJ), o 
provável nome indicado é da 
senadora Simone Tebet (MS), 
e o PSD ficará com a presi-
dência da Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE).

As duas comissões são 
historicamente consideradas 
as mais importantes pelos 
parlamentares. O MDB, com 
13 senadores, e o PSD, com 
10 senadores, são as legendas 
com as maiores bancadas.

Trump critica investigação e 
confirma encontro com Jong-un

Em discurso no Congresso, 
o presidente dos Estados Uni-
dos (EUA), Donald Trump, 
apelou por um compromisso 
entre democratas e republica-
nos em prol do bem comum, 
reiterou a construção do muro 
na fronteira com o México e 
criticou as investigações con-
tra ele. Também anunciou um 
segundo encontro com o líder 
norte-coreano, Kim Jong-un, 
no fim deste mês. “Devemos 
rejeitar as políticas de vingança 
e retaliação e abraçar o poten-
cial ilimitado de cooperação, 
compromisso e bem comum”, 
destacou Trump ao mencionar 
o esforço comum para elimi-
nar diferenças partidárias.

O presidente norte-ame-
ricano criticou as apurações 
em curso contra ele, classi-
ficando-as de “investigações 
ridículas por motivações par-
tidárias” que podem afetar o 
progresso econômico do país. 

“Se deve haver paz e legisla-
ção, não pode haver guerra e 
investigação”, afirmou.

O discurso de Trump foi 
acompanhado de perto pela 
presidente da Câmara dos 
Representantes, Nancy Pe-
losi, que é de oposição ao 
governo, e o vice-presidente 
da República, Mike Pence, 
além dos parlamentares pre-
sentes. O novo Congresso 
reúne 131 mulheres, o maior 
número da história, Trump 
citou esse fato.

O presidente dos EUA dis-
se que se reunirá com o líder 
norte-coreano, Kim Jong-un, 
nos dias 27 e 28 de feverei-
ro no Vietnã.  Segundo ele, 
o encontro faz parte de uma 
nova e ousada diplomacia ao 
continua no esforço pela paz 
na Península Coreana. “Mui-
to trabalho ainda precisa ser 
feito, mas meu relacionamen-
to com Kim Jong-un é bom”.

Cesta básica  
fica mais cara 

De acordo com a Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos, do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE), o preço da cesta 
básica subiu em nove capitais 
brasileiras e caiu em outras 
nove no primeiro mês do ano.

A capital com a cesta 
mais cara foi São Paulo (R$ 
467,65), seguida pelo Rio de 
Janeiro (R$ 460,46) e por 
Porto Alegre (R$ 441,65). 
Os menores valores médios 
foram observados em Reci-
fe (R$ 348,85) e Natal (R$ 
351,83).

Em 12 meses, 13 cidades 
acumularam alta nos preços. 
As maiores elevações foram 
em Goiânia (9,94%), Campo 
Grande (7,96%) e Belo Ho-
rizonte (6,68%). As quedas 
ocorreram em cinco capitais, 
com destaque para Natal 
(-2,40%) e Recife (-2,14%).

Consumo de  
energia cresce 6,5%

Segundo dados da Câma-
ra de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), 
o consumo de eletricidade 
no Brasil teve alta de 6,5% 
em janeiro na comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior. “A alta temperatura 
registrada em janeiro foi o 
principal motivo para o cres-
cimento do consumo”, afir-
mou a CCEE em nota.

Guedes apresentará 
a governadores

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, deve apre-
sentar aos governadores a 
proposta para a reforma da 
Previdência no dia 20 em 
reunião em Brasília. A infor-
mação é do governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, 
que esteve nesta quarta-feira 
em reunião com Guedes, no 
ministério, em Brasília.



n Monitor Mercantil Quinta-feira, 7 de fevereiro de 20194 Negócios & Empresas

Lanchas e traineiras

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. - Cia Aberta 
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 - NIRE Nº 33300161899

Ata da RCA. No dia 12/11/2018, às 10h, na Rua da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (pte), RJ/RJ, reuniram-se os mem-
bros titulares do Conselho de Administração, Srs. Arthur Prado Silva, Presidente, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto 
de Lima Mesquita e Carlos Antônio Vieira Fernandes. Secretariou os trabalhos o Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Assim 
sendo, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte assunto: “PAGAMENTO DE PROVENTOS: (i)Aprovar o encaminhamento 
à Assembleia Geral da Proposta de Pagamento dos proventos abaixo listados no montante total de R$1.700.913.561,12 em 
bens, mediante a entrega aos acionistas de ações da Vale, Cia aberta, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Praia de Botafogo, 186, 9º andar, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93: (i.i)Parcela  final dos JCP delibera-
dos na RCA realizada em 28/12/2012, no valor de R$279.799.707,21, correspondente ao valor bruto de R$1,01555402913 
e ao valor líquido de R$0,8632209248 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas 
detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Cia na data-base de 28/12/2012; (i.ii)JCP deliberados 
na RCA realizada em 28/06/2013, no valor de R$644.920.000,00, correspondente ao valor bruto de R$2,34078552474 e 
ao valor líquido de R$1,989667696029 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, sendo 
R$280.485.814,75, equivalentes ao valor bruto de R$1,01804430792 e ao valor líquido de R$0,8653376617 por cada ação 
ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, relativos ao resultado do exercício de 2012 e R$364.434.185,25, 
equivalentes ao valor bruto de R$1,32274121682 e ao valor líquido de R$1,1243300343 por cada ação ordinária e/ou pre-
ferencial de classes A e B do capital social, relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em 
exercícios anteriores, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Cia na data-base 
de 28/06/2013; (i.iii) JCP deliberados na RCA realizada em 27/12/2013, no valor de R$523.500.000,00, correspondente ao 
valor bruto de R$1,90008252528 e ao valor líquido de R$1,6150701465 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes 
A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Cia na data-base 
de 27/12/2013; e, (i.iv)Primeira parcela dos JCP deliberados na RCA realizada em 30/06/2014, no valor de R$252.693.853,98, 
correspondente ao valor bruto de  R$0,917171301 e ao valor líquido de R$0,7795956050 por cada ação ordinária e/ou prefe-
rencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da 
Cia na data-base de 30/06/2014. O valor remanescente de R$353.797.130,70 terá a data e a forma do seu pagamento opor-
tunamente definido pela Administração da Cia. Para fins de determinação do número de ações de emissão da Vale a serem 
entregues aos acionistas da Cia por força do pagamento dos proventos em bens, a proposta é que seja considerado o valor 
do fechamento da cotação da ação de Vale na data da deliberação em Assembleia. Dessa forma, a Cia divulgará Aviso aos 
Acionistas informando a quantidade total de ações de Vale que serão transferidas e o valor a ser pago em dinheiro relativo às 
frações das ações, se houver. (ii)Aprovar a convocação da AGE da Cia para o dia 29/11/2018, às 10h, na sede da Cia, para deli-
berar sobre: (i) Autorização do pagamento de juros sobre o capital próprio deliberados em 28/12/2012, 28/06/2013, 27/12/2013 
e 30/06/2014 em bens, mediante entrega aos acionistas da Cia de ações de emissão de Vale S.A. (“Vale”); e, (ii) Se aprovado 
o item (i) acima, definir como data-base da cotação da ação de Vale a ser utilizada para fins de determinação da quantidade de
ações de emissão de Vale que serão entregues aos acionistas a data de realização da Assembleia.”  Atesto que a deliberação 
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de ARCAs da sociedade. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar 
Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva
e Carlos Antônio Vieira Fernandes. Jucerja nº 00003447162 em 05/12/2018. Bernardo F.S. Berwanger, Secretário Geral.
Ata da AGE. 1. Data, Hora e Local. Às 10h, do dia 29/11/2018, suspensa às 12h, e retomada no dia 07/12/2018, às 15h e en-
cerrada às 16h, na Rua da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (pte), Centro, RJ, RJ. 2. Convocação. Por avisos publicados
no DOERJ em 14, 16 e 19/11/2018 (pgs. 06, 06 e 04, respectivamente); e no Monitor Mercantil em 14, 16 e 19/11/2018 (pgs.
07, 03 e 06, respectivamente). 3. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social. 4. Mesa. Presidente:
Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 5. Ordem do Dia. (i)Autorização do pagamento de juros sobre
o capital próprio (“JCP”) deliberados em 28/12/2012, 28/06/2013, 27/12/2013 e 30/06/2014 em bens, mediante entrega aos 
acionistas da Cia de ações de emissão de Vale S.A. (“Vale”); e, (ii)Se aprovado o item (i) acima, definir como data-base da
cotação da ação de Vale a ser utilizada para fins de determinação da quantidade de ações de emissão de Vale que serão
entregues aos acionistas a data de realização da Assembleia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade. Inicialmente, o
Sr. Presidente propôs que a ata da Assembleia: (i) fosse lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, ficando manifes-
tações e protestos arquivados na sede da Cia; e (ii) fosse publicada com omissão da assinatura dos acionistas presentes,
tudo com base no disposto no art.130 da Lei 6.404/76, o que foi aprovado por unanimidade. Após leitura da ordem do dia,
análise e discussão, foi colocado para deliberação as seguintes matérias: (i)Aprovação do pagamento dos proventos abaixo 
listados no montante total de R$1.700.913.561,12 em bens, mediante a entrega aos acionistas de ações de emissão da Vale, 
Cia aberta, com sede na Cidade e Estado do RJ, na Praia de Botafogo, 186, 9º andar, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF  nº
02.429.144/0001-93: (i.i)Parcela  final dos JCP deliberados na RCA realizada em 28/12/2012, no valor de R$279.799.707,21,
correspondente ao valor bruto de R$1,01555402913 e ao valor líquido de R$0,8632209248 por ação ordinária e/ou prefe-
rencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B 
da Cia na data-base de 28/12/2012;(i.ii)JCP deliberados na RCA realizada em 28/06/2013, no valor de R$644.920.000,00,
correspondente ao valor bruto de R$2,34078552474 e ao valor líquido de R$1,989667696029 por cada ação ordinária e/ou 
preferencial de classes A e B do capital social, sendo R$280.485.814,75, equivalentes ao valor bruto de R$1,01804430792 e 
ao valor líquido de R$0,8653376617 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, relativos ao 
resultado do exercício de 2012 e R$364.434.185,25, equivalentes ao valor bruto de R$1,32274121682 e ao valor líquido de 
R$1,1243300343 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, relativos à reversão de parte 
da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou
preferenciais de classes A e B da Cia na data-base de 28/12/2013; (i.iii)JCP deliberados na RCA realizada em 27/12/2013, 
no valor de R$523.500.000,00, correspondente ao valor bruto de R$1,90008252528 e ao valor líquido de R$1,6150701465 
por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/
ou preferenciais de classes A e B da Cia na data-base de 27/12/2013; e, (i.iv)Primeira parcela dos JCP deliberados na RCA 
realizada em 30/06/2014, no valor de R$252.693.853,98, correspondente ao valor bruto de  R$0,917171301 e ao valor
líquido de R$0,7795956050 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas deten-
tores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Cia na data-base de 30/06/2014. O valor remanescente de 
R$353.797.130,70 terá a data e a forma do seu pagamento oportunamente definido pela Administração da Cia. (ii)Aprovação
da utilização do valor de fechamento da cotação da ação de Vale em 29/11/2018 para fins de determinação do número de
ações de emissão da Vale a serem entregues aos acionistas da Cia por força do pagamento dos proventos em bens. Dessa 
forma, a Cia divulgará em 07/12/2018 Aviso aos Acionistas informando a quantidade total de ações de Vale que serão transfe-
ridas e o valor a ser pago em dinheiro relativo às frações das ações, se houver. Os acionistas Fundo de Investimento em Ações 
- BB Carteira Ativa, Singular Fundo de Investimento em Ações e Fundação CESP manifestaram aprovação para os itens (i) 
e (ii) acima. Na sequência, foi requerida e aprovada por todos os acionistas presentes a suspensão da presente Assembleia 
para retomada no dia 07/12/2018 às 15h. Retomada a Assembleia no dia 07/12/2018 às 15h, foi realizada novamente a leitura 
da ordem do dia, tendo o acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social-PETROS aprovado os itens (i) e (ii) da pauta, e 
os acionistas Fundação dos Economiários Federais-FUNCEF e Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações reprovado 
os referidos itens. Sendo assim, consolidados os votos apresentados, foi aprovado por maioria (i) o pagamento dos proventos 
acima listados no montante total de R$1.700.913.561,12 em bens, mediante a entrega aos acionistas de ações de emissão 
da Vale; e, (ii)a utilização do valor de fechamento da cotação da ação de Vale em 29/11/2018 para fins de determinação do
número de ações de emissão da Vale a serem entregues aos acionistas da Cia. 7. Encerramento. Nada mais havendo a
tratar, ficando arquivados na sede da Cia os votos contrários e abstenções, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e
assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Arthur Prado Silva (Presidente); Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley 
(Secretário). Acionistas Presentes: Fundo de Investimento em Ações - BB Carteira Ativa, por seu procurador Dimas de Lima;
Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos; Singular Fundo de 
Investimento em Ações, por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos; Fundação Petrobras de Seguridade Social-
-PETROS, por  seu procurador Marcio Santos de Albuquerque; Fundação CESP, por sua procuradora Marcelle Santos de
Vasconcellos; e Fundação dos Economiários Federais-FUNCEF, por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos. Gil-
mar Cezar Dalilo Wanderley, Secretário. Jucerja nº 00003475843 em 09/01/2019. Bernardo F.S. Berwanger, Secretário Geral.
Ata da RCA. 1. Data, Hora e Local. Às 10h, do dia 28/12/2018, na Rua da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (pte), RJ,
RJ. 2. Presença. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Carlos Antônio Vieira
Fernandes. 3.Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 4. Deliberações Tomadas
por Unanimidade. Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio,
aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B em 04/01/2019, no montante total de
R$480.583.000,00 correspondente ao valor bruto de R$1,744312053 e ao valor líquido R$1,482665245 por cada ação
ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social. Os juros sobre o capital próprio são relativos à antecipação do 
resultado do exercício social de 2018, e imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2018. 
A data do pagamento da remuneração ora deliberada será definida oportunamente pela administração da Companhia. (ass.)
Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João 
Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Carlos Antônio Vieira Fernandes. Jucerja nº 00003490393 em 23/01/2019. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

O fechamento do leilão 
de lanchas e traineiras on-
line será conduzido pelo 
leiloeiro público oficial 
Edgar de Carvalho Júnior 
a partir das 15h30 desta 
quinta-feira (7), onde rece-
berá os lances onde a me-
lhor oferta será vencedora. 
As embarcações recebem 
lances no website do lei-
loeiro, o www.edgarcar-
valholeiloeiro.com.br, e as 
dúvidas podem ser esclare-
cidas no escritório situado 
na Avenida Treze de Maio, 
47 Grupo 912, Centro (RJ).

Os bens serão vendidos 
no estado de conservação 
em que se encontram, sem 
garantia de funcionamen-
to e sem direito a troca, 
podendo ser sucatas, apre-
sentar avarias, amassados, 
riscos, sujeira, ausência de 
embalagem, dos manuais e 
de alguns acessórios, com-
ponentes e/ou peças. 

A escolha está entre as 
seguintes embarcações: 
duas lanchas, uma é a 
Evolution 225 com 200hp, 
de 2008 - está completa, 
tem 23 pés, recebe 7+1 
passageiros, cabinada com 
banheiro, duas baterias, 

duas âncoras, piso Teka 
emborrachado, água doce, 
lavatório, mastro de esqui, 
estofados novos, carreta de 
encalhe, toldo retrátil, re-
visada em novembro 2018, 
está no Iate Clube de Coroa 
Grande.

A outra é uma lancha Mo-
torboat DM32 (WL Rápida) 
de 1976, com 32 pés de ta-
manho, tem banheiro, cama 
de casal, duas camas de sol-
teiro, dois sofás, dois moto-
res pequenos com reparos a 
fazer, funcionando e está na 
Rua Barão de Mauá - Ponta 
D’Areia, Niterói, (RJ).

As duas traineiras tam-

bém se encontram na Pon-
ta D’Areia e são diferen-
tes: uma é a Sobrinho I, de 
11m; com 3,5 de boca, uma 
bateria, um rádio VHF, ne-
cessita pequenos reparos, 
tem defeito bomba bico, 
motor funcionando; e a ou-
tra é a Wainessa, de casco 
de madeira Ypê, de 1972, 
com 18m de comprimento, 
4,5m de largura, motor 229 
MWM 6cc com reversão 
3x1, duas baterias, rádio 
VHF, som, bússola, porão 
para 15 toneladas de peixe 
ou carga, três dormitórios, 
funcionando, necessita de 
pequenos reparos.

Veículos apreendidos
A semana ainda mantém o leiloeiro Edgar 

bem ocupado, com os veículos apreendidos 
pelo Poder Público, que oferece em leilão 
que será realizado na Avenida Rio Branco, 
124, 18° andar, no Centro (RJ) – que tam-
bém ocorrerá, simultaneamente, de forma 
online, através do site www.brbid.com, e 
por estarem a mais de 60  dias corridos na 
permanência do depósito público, onde es-
tão acautelados.

É ressaltado que as quantias auferidas 
com a alienação do veículo serão destinadas 
ao pagamento das despesas com a realiza-
ção do leilão, despesas de reboque, diárias 
(de estadia), débitos tributários, multas e 
outros encargos, sendo o saldo restante do 
produto arrecadado, se houver, depositado 
em conta específica do órgão responsável 
pela realização do leilão, onde ficará à dis-
posição do antigo proprietário para levanta-
mento do valor no prazo de cinco anos.

São veículos conservados e sucatas in-
servíveis (automóveis e motocicletas), re-
tidos e/ou removidos, não reclamados por 
seus proprietários no prazo legal, oriundos 
dos pátios de veículos apreendidos do de-
partamento de transportes rodoviários, para 
o maior lance ofertado e serão entregues 
aos arrematantes livres e desembaraçados 
de quaisquer ônus, exceto o IPVA do ano 
corrente e aqueles que tiverem o fato gera-
dor posterior à data do leilão, ficando o ar-
rematante responsável pelo registro perante 
o órgão executivo de trânsito, vistorias e de-
mais procedimentos para transferência dos 
veículos.

O leiloeiro Sérgio Represas é um dos 
leiloeiros cariocas que trabalham em pre-
gões de veículos apreendidos e na próxima 
terça-feira (12) às 13h estará na Avenida 
Rio Branco, 124, 18º andar, Centro (RJ) 
recebendo os lances dos veículos acautela-
dos pela Prefeitura de Seropédica (RJ), em 
pregão presencial e online. Sérgio, também 
vende outros bens, como imóveis, equipa-
mentos e máquinas industriais, bens agrí-
colas, bens de consumo e outros. A agenda 
está em seu website www.sergiorepresaslei-
loes.com.br e em seu escritório à Avenida 
Erasmo Braga, 255, sala 202, Centro (RJ).

Retrofit do Novotel
O Novotel Copacabana (RJ) leiloa móveis 

e objetos a partir de R$ 10, e há 400 opções 
disponíveis pelo website da Sold - www.
sold.com.br/lote/lista?filter=tag:hotel, onde 
estão as oportunidades para quem deseja 
decorar a casa gastando pouco, com lances 
iniciais que vão até R$ 350, até os dias 18 
e 20 de fevereiro, às 12h. Basta se cadastrar 
no site para a visitação e fazer lances.

São itens como portas, cadeiras, mesas, 
espelhos, bancadas, poltronas, quadros, 
telefones, entre outros. É possível arrema-
tar conjuntos de peças por valores únicos, 
como uma mesa de mármore com quatro ca-
deiras acolchoadas, por exemplo, saem pelo 
primeiro valor de R$ 140.

Possível, também, levar de uma só vez 
uma cadeira, dois criados-mudos, uma ca-
beceira e um abajur por R$ 120. Há opções 
ainda para quem está na fase de construção 
da casa. Uma bancada com cuba em pedra 

sai por R$ 80. Por esse mesmo valor ini-
cial, está disponível também um conjunto 
de quatro portas de madeira. Os espelhos 
aparecem em modelos variados, como o de 
design moderno Adnet, todos a partir de R$ 
60.

Residencial em Copacabana
O pregão residencial de Copacabana 

acontecerá sob a responsabilidade de expe-
riente e reconhecida leiloeira Cristina Gos-
ton, que vem fazendo um trabalho respeitá-
vel no mercado das artes e antiguidades em 
seu espaço na Galeria Alphaville, em Laran-
jeiras. Será nesta segunda e terça-feira (11 
e 12) das 11h às 18h o período de visitação 
para o leilão que acontecerá na quarta-feira 
(13) às 19h na Rua Siqueira Campos, 143, 
sala 145 Copacabana (RJ), com a organiza-
ção da Onze Dinheiros.

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleilo-

eiro.com.br, www.alexandroleiloeiro.com.br, www.
alexandrecostaleiloes.com.br, www.anamelloleiloei-
ra.com.br, www.andreadiniz.com.br, www.andrealei-
loeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.brame-
leiloes.com.br, www.brbid.com, www.carlucioleite.
com.br, www.centurysarteeleiloes.com.br, www.
conradoleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.com.
br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depaulaonline.
com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.
ernanileiloeiro.com.br, www.evandrocarneiroleiloes.
com, www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, www.fa-
bioleiloes.com.br, www.fernandopretoleiloeiro.com.
br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, www.robertohaddad.
com.br, www.jfleiloeira.com.br, www.joaoemilio.
com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.lilileiloeira.
com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luizsergio-
pereira.lel.br, www.machadoleiloes.com.br, www.
maiconleiloeiro.com.br, www.marcellacalsleiloeira.
com.br, www.marciopinho.com.br, www.marcos-
costaleiloeiro.com, www.marioricart.lel.br, www.
mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.com.br, 
www.nelsonleiloeiro.com.br, www.niltondanni.lel.
br, www.paivaribeiroleiloes.com.br, www.portellalei-
loes.com.br, http://paulobotelholeiloeiro.lel.br, www.
paulocade.com.br, www.pedroalmeidaleiloeiro.com.
br, http://raulbarbosa.lel.br, www.rjleiloes.com.br, 
www.rodrigoadrianoleiloes.com.br, www.rodrigo-
costaleiloeiro.com.br , www.rioleiloes.com.br, www.
rogeriomenezes.com.br, www.schulmannleiloes.com.
br, www.sergiorepresasleiloes.com.br, http://leiloei-
rasilvani.com.br, www.sold.com.br, www.superbid.
net, www.tavaresleiloes.com.br, www.thaisqueiroz-
leiloeira.com.br, www.valdirteixeiraleiloeiro.com.br, 
www.valmirmatos.lel.br, www.leiloesjudiciais.com.
br, www.zukerman.com.br

Lancha com o leiloeiro Edgar Carvalho

Cofre em tartaruga e prata do século XVIII 
com Cristina Goston

Fusão entre Siemens e 
Alstom é vetada pela UE

A fusão da Alstom com 
a Siemens foi vetada, nesta 
quarta-feira, pela Comissão 
Europeia, órgão executivo 
da União Europeia (UE) por 
considerar que isso preju-
dicaria a concorrência nos 
mercados de trens de alta ve-
locidade e de sistemas de si-
nalização, apesar das adver-
tências dos governos alemão 
e francês contra o veto.

“Essa fusão resultaria em 
preços mais altos para os 
sistemas de sinalização que 
mantêm os passageiros segu-
ros e para as gerações futuras 
de trens de alta velocidade. 
A Comissão proibiu a fu-
são porque as empresas não 
desejavam abordar nossas 
sérias preocupações”, disse 
a comissária para a Concor-
rência, a dinamarquesa Mar-
grethe Vestager.

Em reação, os governos 
alemão e francês defende-
ram o afrouxamento das 
regras de concorrência da 
União Europeia. O ministro 
alemão da Economia, Peter 
Altmaier, disse que os dois 
países estão trabalhando 
numa proposta para facilitar 
fusões desse tipo. Seu cole-
ga francês, Bruno Le Maire, 
disse que a decisão de Ves-
tager atende aos interesses 
econômicos da China.

A decisão da UE levan-
ta a questão de como fazer 
frente ao crescente poder 
econômico da China, onde o 
governo não hesita em criar 
monopólios apoiados pelo 
Estado.

A Alstom é conhecida 
como a fabricante dos trens 
TGV, e a Siemens fabrica os 
trens de alta velocidade ICE. 

Ambas enfrentam a crescen-
te concorrência da chinesa 
CRRC, que teve faturamen-
to de US$ 33 bilhões no ano 
passado. A Alstom faturou 
US$ 9,4 bilhões de dólares, 
e a unidade de trens da Sie-
mens, cerca de 10 bilhões.

Uma investigação da Co-
missão, em julho de 2018, 
revelou que o grupo resul-
tante da fusão entre as duas 
empresas do setor ferrovi-
ário se transformaria em lí-
der no mercado de sistemas 
de sinalização para várias 
grandes linhas de trem e de 
metrô.

Além disso, a empresa 
resultante adquiriria uma 
posição dominante no mer-
cado de materiais para trens 
de alta velocidade, ocupan-
do grande parte do mercado 
tanto na Europa como no 
resto do mundo, com a exce-
ção de Coreia do Sul, Japão e 
China, que não estão abertos 
à concorrência.

A investigação também 
levou em conta a concorrên-
cia no mercado global, espe-
cialmente por parte de em-
presas da China, explicou a 
Comissão, que sofrera pres-
são dos governos francês e 
alemão para aprovar a fusão 
sob o argumento de que, de 
outra maneira, as empresas 
europeias não conseguirão 
competir com a gigante chi-
nesa CRRC.

Bruxelas concluiu que 
“é muito improvável” que 
a entrada de empresas chi-
nesas no mercado de trens 
de alta velocidade venha a 
representar um problema de 
concorrência para Alstom e 
Siemens no futuro.

VLT: começam 
alterações  
em linhas  
de ônibus

O prefeito do Rio, Marce-
lo Crivella, iniciou processo 
de reestruturação do sistema 
de transportes no Centro da 
Cidade. As alterações envol-
vendo linhas de ônibus que 
passam pelo Centro para a 
implantação da Linha 3 do 
VLT são resultado de estudo 
da Secretaria Municipal de 
Transportes e da Procurado-
ria Geral do Município, que 
levou em consideração os in-
teresses da população.

Segundo Crivella, não ha-
verá perdas para o passageiro, 
que não vai pagar um centavo 
a mais pelo transbordo. Ou 
seja, poderá pegar dois ônibus 
e o VLT, no período de duas 
horas e meia, e pagar apenas 
uma tarifa. Além disso, o pas-
sageiro não paga quando faz 
transferência entre linhas ou 
nova viagem no mesmo sen-
tido no período de uma hora.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a primeira etapa de alte-
rações contemplará as linhas 
que saem das zonas Norte e 
Oeste da cidade. As linhas 
provenientes da zona Sul 
sofrerão mudança em uma 
próxima fase. Não haverá 
alteração quanto às linhas de 
ônibus intermunicipais neste 
momento. As alterações nos 
itinerários destas linhas já es-
tavam previstas desde o início 
da implantação do VLT, que 
está concluindo seu projeto 
original e estará estabelecido 
na cidade.

Mais informações sobre as 
alterações das linhas de ôni-
bus no site www.monitormer-
cantil.com.br
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS

RUA OSWALDO NEVES MARTINS, 142, CENTRO, ANGRA 
DOS REIS, RJ - C.E.P.: 23900-030

Tel.: (24) 3364-6094 - E-mail: ang02vara@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 

PRESENCIAL E ELETRÔNICA, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por AMILCAR DO NASCIMENTO SANTOS em face de AUTO 
POSTO ENCRUZO DA ENSEADA LTDA-EPP – PROCESSO 

Nº 0008521-61.2016.8.19.0003, NA FORMA ABAIXO:
O(a) Dr.(a) IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR – Juiz(a) de 
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação 
em Leilão Judicial na forma Presencial e Eletrônica, com prazo de 
05 dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), 
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro SERGIO LUIS 
REPRESAS CARDOSO, com escritório na Av. Erasmo Braga, 255, 
Sala 202 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: www.
sergiorepresasleiloes.com.br, Telefone: (21) 2151-3050, E-mail: 
sergiorepresas@gmail.com, nas seguintes datas e horários: O 
Primeiro Leilão será no dia 19/03/2019 às 14:00h, para venda por 
valor igual ou superior ao da avaliação, e o Segundo Leilão no dia 
21/03/2019 às 14:00h, para venda pela melhor oferta, onde o lanço 
inicial será por valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação, 
sendo realizado no Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida 
Erasmo Braga, nº 255, Sala 202, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na 
forma do Art. 884,II do CPC. Cientes os interessados que os lances 
On-Line realizados através do portal: www.sergiorepresasleiloes.
com.br, ocorrerão de forma simultânea com os lances da 
modalidade presencial. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO, 
CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FLS. 246/248: LOTE 
D7, QUADRA D, DO LOTEAMENTO SOLAR DO FRADE, 
SITUADO NA RODOVIA MÁRIO COVAS (Rio-Santos), KM 112, 
2º DISTRITO, ANGRA DOS REIS, RJ. MATRICULADO NO 1º 
OFÍCIO DO RGI DE ANGRA DOS REIS SOB O Nº 16.230, 
INSCRITO NA PREFEITURA SOB O Nº 176.999 
(02.05.032.0675.001). DA DESCRIÇÃO: Trata-se de um terreno 
sem edificação, sem cerca, coberto por vegetação rasteira. Mede 
20,00m de frente para a alameda 3; 15,00m pelo lado direito, 
confrontando com o lote D5; 15,00m pelo lado esquerdo, 
confrontando com o lote D9; e 20,00m de fundos, confrontando 
com o lote D8; perfazendo uma área total de 300,00 metros 
quadrados. Ciente os interessados que conforme certidão do 
Registro de Imóveis, o imóvel objeto de leilão está registrado em 
nome de AUTO POSTO JAPUIBA LTDA. DA AVALIAÇÃO: Das 
amostras de terrenos livres e com alguma semelhança ao ora 
avaliando, considerando todos os atributos que pudessem vir a 
influenciar o preço médio de mercado, encontrou-se para este em 
31/10/2017 um valor médio de mercado de R$ 85.000,00 (Oitenta 
e cinco mil reais), correspondentes a 26.563,330104 UFIR 
atualizada nesta data corresponde ao valor de R$ 90.875,80 
(Noventa mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).  
DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO: Cientes os interessados 
do seguinte: Que o Réu ofereceu o imóvel a Penhora às Fls. 73/75; 
As fls. 128, consta a autorização do AUTO POSTO JAPUIBA LTDA, 
proprietário do imóvel objeto de leilão, quanto a nomeação dos 
seus bens à penhora; As fls. 249, as partes foram intimadas para se 
manifestar sobre avaliação “D7”; As fls. 271 foi homologada a 
redução da penhora ao imóvel avaliado às fls. 246/248. DOS
LANCES PRESENCIAIS E ELETRÔNICO (ONLINE) 1 - Poderão 
ser realizados de acordo com as datas previstas no presente edital. 
2 - Dos interessados na modalidade presencial estes devem dirigir-
se diretamente ao local designado acima, enquanto que aos 
interessados no leilão Online o cadastro e os lances online serão 
efetuados exclusivamente perante o Leiloeiro Público Oficial, Sr. 
Sérgio Luís Represas Cardoso, pelo seguinte sítio eletrônico: www. 
sergiorepresasleiloes.com.br; 3 - O interessado em participar do 
leilão na modalidade online deverá cadastrar-se previamente no 
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo 
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e 
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do 
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados 
pessoais e aceitará as condições de participação previstas neste 
Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico. 4 
- Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório 
enviar, cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa 
física: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; b) 
se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) 
ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante 
legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva e demais 
documentos que se fizerem necessários. 5 - A aprovação do 
cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, 
tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente 
atualizado. 6 - Os Lances Online serão concretizados no ato de sua 
captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. 
Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de 
dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle 
pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances 
ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 
DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através 
deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 
889 do CPC). 2 - O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os usufrutuários, 
o coproprietário de bem indivisível, que não foram intimados 
pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos 
respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas 
em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as características 
mencionadas no Edital, catálogos e outros veículos de comunicação, 
são meramente enunciativas. Os bens serão vendidos no estado 
em que se encontram, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento de suas condições, características, 
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 
- Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado 
de conservação dos bens, bem como, eventuais restrições 
averbadas ou não na em seu registro. 5 - Assinado o auto de 
arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a 
arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda 
que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. 
(art. 903 do CPC). 6 - Se o arrematante não honrar com o 
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a 
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de 
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o 
qual se reverterá em favor do credor, e responder pelas despesas 
processuais respectivas, bem como pela comissão do leiloeiro. 7 - 
Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. DO PAGAMENTO DA 
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A arrematação far-se-á mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de até 
15 (quinze) dias, mediante caução de 30% (trinta por cento) por 
meio de guia judicial (art. 892 do CPC); 2. Parcelado: Ao optar pelo 
pagamento parcelado, o arrematante, poderá apresentar proposta 
de aquisição do bem, por escrito na forma do Art. 895 do NCPC e 
seguintes, sempre antes do início de cada leilão, e sendo aceita a 
proposta pelo Juízo, deverá efetuar o pagamento, mediante guia 
judicial, e o valor das parcelas deverão ser atualizadas, 
mensalmente, desde a data da arrematação, devendo o montante 
ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos. 
3. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 
7º, do CPC). 4. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento). 4.1.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da 
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a verba honorária 
de 2,5% ao pregoeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do 
CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das 
despesas adiantadas para realização do Leilão. 5. Cientes os 
interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de 
débitos, na forma do Art. 130, § Único, do CTN c/c §1º do art. 908 
do NCPC. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. 
Ficando o(s) Executado(s) e proprietário do imóvel intimado(s) da 
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra 
disponibilizado e publicado na rede mundial de computadores (site 
do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br). Rio de Janeiro, 
06 de Fevereiro de 2019. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu  __ , titular 
subscrevo. (ass) Dr.(a) IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR –
Juiz(a) de Direito. 

Brumadinho e o fantasma da tragédia
O rescaldo dessa tragédia 

em Brumadinho, vai dei-
xar sequelas inomináveis 
em sua população, que vão 
atravessar e comprometer 
inúmeras gerações futuras, 
e que abalarão a Saúde Pú-
blica local e nas adjacên-
cias, que também foram 
atingidas ou ameaçadas 
pela contaminação. Quando 
se fala de ameaça à vida, há 
várias dimensões da exis-
tência, no sentido absoluto, 
que podem ser violentados 
num episódio dramático 
como este de Brumadinho.

A violência brutal que 
atingiu os aspectos físicos, 
psíquicos, social (micro e 
macro social) e ainda a do 
campo espiritual, produz 
intenso sofrimento, e depois 
um quadro de estresse pós-
traumático.

Outros fatores a serem 
considerados também, são as 
presenças de crianças, mulhe-
res e homens trabalhadores 
arrimos de família, e animais 
expostos a uma adversidade 
de grandes proporções, como 
a de Brumadinho.

Do ponto de vista de espe-
cialistas médicos e ambien-
talistas, o fato lesa o futuro 
de todos os habitantes e vizi-
nhos, incluindo fauna e flora 
e todo o entorno ambiental, 
de difícil reconstrução, de-
vido a marcas profundas e 
devastadoras desse grave de-
sastre precipitado pelo des-
caso da Vale, e de todos os 
agentes fiscalizadores omis-
sos. E sem dúvida, essa gran-
de calamidade, será o fator 
responsável e desencadeador 
pelo aumento da prevalência 
do transtorno de estresse pós-
traumático que causará danos 
posteriores, talvez irreversí-
veis.

Ou seja, para os sobrevi-
ventes desse grande colap-
so, que causou um tumulto 
doloroso de perdas de vidas 
e de prejuízo patrimonial, 
fica a herança maldita de 
um meio ambiente devas-
tado em todos os sentidos, 
como a queda da qualidade 
do solo, água, ar etc. e tal.

Com isso, será inevitável 
uma explosão de doenças 
transmitidas pela prolifera-

ção de mosquitos, a poeira 
formada pela lama ressecada 
de rejeitos, que serão fontes 
de problemas respiratórios, 
óticos e de pele, além da água 
contaminada para consumo.

É o fator clássico dos 
desequilíbrios que ocorrem 
nos Ecossistemas naturais, 
e causam repercussões na 
Saúde Pública trazendo do-
enças. Em infortúnio seme-
lhante ocorrido em Mariana, 
também em Minas Gerais, 
provocada pela minerado-
ra Samarco, há pouco mais 
de três anos, segundo pes-
quisadores, os efeitos desse 
revés, foi responsável direto 
pelo surto de Febre Amarela 
na região Sudeste do Brasil.

A lama tóxica escorreu 
pelo Rio Doce, matou 16 
pessoas e incontáveis milha-
res de peixes, que até então se 
alimentavam das larvas e dos 
próprios mosquitos. Assim, 
ocorreu a proliferação dos 
mosquitos Haemagogus que 
por sua vez contaminaram os 
macacos silvestres da região, 
que servem como hospedei-
ros do Plasmodium, o agente 

etiológico da Febre Amarela. 
Como nos anos ante-

riores, o mosquito Aedes 
Egypti já se encontrava 
proliferado nesta região 
transmitindo a Dengue, a 
Chikungunya e a Zica, veio 
então a Febre Amarela em 
volume epidêmico no Su-
deste do Brasil no ano de 
2016.

E essas epidemias têm 
custos milionários aos co-
fres públicos, pois somente 
com a infecção pela Zica, 
custou ao Brasil aproxima-
damente US$ 310 milhões 
em 2016, segundo estimou 
o Banco Mundial.

Por isso é muito impor-
tante o Ministério da Saúde 
ter como meta fundamental, 
desenvolver ações urgentes, 
praticando uma medicina de 
prevenção e profilaxia, para 
que proteja e imunize sua 
população, e assim diminua 
os efeitos e as proporções 
dessa catástrofe.

q Izidoro Flumignano
Médico Sanitarista 

do Rio de Janeiro    

FenaSaúde quer fazer ‘gols’ para  
o mercado continuar crescendo 

O economista João Alceu 
Amoroso Lima assumiu a 
presidência da Federação Na-
cional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), para o triênio 
2019-2021. Após três anos à 
frente da Federação, a advo-
gada Solange Beatriz Palheiro 
Mendes está passando a ges-
tão da entidade ao economista 
João Alceu de Amoroso Lima, 
vice-presidente do Grupo No-
tredame Intermédica, respon-
sável pela Interodonto, segun-
do maior plano odontológico 
do Brasil, com 1,9 milhão de 
beneficiados. João Alceu é de-
tentor do título de Chartered 
Insurer (Símbolo de excelên-
cia profissional), do Chartered 
Insurance Institute, UK.

“Em 2019 a Federação 
contará com uma nova ges-
tão, que tem um desafio 
grande pela frente e dará 
continuidade, com excelên-
cia, ao trabalho que execu-
tamos nos últimos três anos. 
Assumi a presidência com o 
objetivo de consolidar a ima-

gem da FenaSaúde, constru-
ída ao longo dos anos, como 
uma entidade que se pauta 
pelas suas premissas técni-
cas, preocupada sempre com 
o desenvolvimento do setor 
e com o aperfeiçoamento do 
serviço prestado aos bene-
ficiários. Portanto, a nossa 
meta principal foi construir 
de forma sistemática uma 
comunicação transparente e 
confiável, a partir da qual a 
informação agregasse valor 
não só para os consumido-
res, como também para o 
governo, magistrados, au-
toridades, formadores de 
opinião e a própria cadeia 
produtiva da saúde”, destaca 
Solange Beatriz.

Com 30 anos de experiên-
cia em seguros, dos quais 22 
em saúde, João Alceu des-
taca o trabalho realizado na 
gestão da presidente Solange 
Beatriz. “Há quinze anos, eu 
era diretor de Saúde da Fe-
naseg e fui substituído pela 
Solange. Agora ela me pas-

sa o bastão aqui, outra vez, 
para a FenaSaúde. A Solange 
construiu uma credibilidade 
nesses três anos à frente da 
Federação, que com esse tra-
balho isento, técnico e com 
todo o material produzido ao 
longo dos últimos anos, tor-
nou-se uma referência para 
consultas técnicas, a par-
tir das posições assumidas 
diante de discussões com re-
guladores e com a Justiça”, 
ressalta o novo presidente.

Ambos concordam que 
os desafios enfrentados pela 
Saúde Suplementar devem 
permanecer os mesmos ao 
longo 2019, como: a esca-
lada dos custos; a mudança 
do perfil epidemiológico; o 
envelhecimento da popula-
ção; o aumento da judiciali-
zação; e a pressão da renda 
para capacidade de compra 
de serviços médicos. “Em 
analogia a um time de fute-
bol, encontrar soluções para 
os desafios, na verdade, são 
os ‘gols’ que queremos fa-

zer para dar continuidade 
ao crescimento do mercado. 
Mas um trabalho brilhante 
que a FenaSaúde realiza e 
que nem sempre é percebido 
é o trabalho de defesa. Sem-
pre que surge um projeto de 
lei, uma proposta de regula-
ção ou algo novo que interfi-
ra no setor, a Federação en-
tra com pareceres, estudos e 
especialistas para dar supor-
te a defesa de um ponto que 
sustente e desenvolva o seg-
mento”, aponta João Alceu.  

Solange Beatriz destaca 
ainda um dos últimos feitos 
de sua gestão, a elaboração 
de um documento com ini-
ciativas que apontam os ru-
mos para o segmento. “Em 
2018 publicamos os ‘Desa-
fios da Saúde Suplementar 
2019’ com um diagnóstico 
do setor e os passos para 
avançarmos no caminho 
que viabilize a sustentabi-
lidade do sistema privado 
a médio e a longo prazos’, 
afirma.

Grandes tragédias despertam para a importância do seguro de pessoas
O rompimento da Bar-

ragem 1 da Mina Feijão, 
em Brumadinho (MG), que 
aconteceu no dia 25 de janei-
ro, já está na lista dos maio-
res desastres do Brasil. Após 
quase 15 dias do ocorrido, 
muitas perguntas ainda estão 
sem resposta, mas é fato que 
a tragédia despertou para a 
importância do seguro em 
diferentes aspectos.

Na avaliação do diretor 
de Marketing do Instituto 
Superior de Seguros e Be-

nefícios Brasil (ISB Brasil), 
Luiz Alexandre Varani, mais 
uma vez fomos surpreendi-
dos com uma tragédia que 
poderia ter sido evitada.

“A única horrível certeza 
é de que mais de 300 pesso-
as perderam a vida de forma 
violenta e inesperada, muitas 
sem nem saber o que estava 
acontecendo a poucos me-
tros de onde estavam. Em 
alguns segundos, tudo foi 
tomado pela avalanche de 
lama”, diz, defendendo que, 

independente de qualquer 
questão pessoal, profissio-
nal, financeira ou cultural, 
é preciso sempre buscar, em 
primeiro lugar, a proteção 
das pessoas.

“Quando falamos em pro-
teger pessoas, podemos re-
lacionar diversas formas de 
promover essa segurança, 
porém poucos se recordam 
da necessidade dos seguros 
pessoais. Todos nós que fa-
zemos parte do mercado de 
seguros e que temos conhe-

cimento dessa necessidade 
da sociedade, precisamos 
trabalhar de maneira incan-
sável para levar informação 
de todas as formas possíveis 
e ao maior número pessoas, 
demonstrando a importância 
em estar protegido com um 
seguro pessoal, seja ele de 
forma coletiva ou individual, 
seja ele um simples seguro 
de acidentes pessoais ou um 
seguro de vida com diversas 
coberturas adicionais”, re-
flete.

Inundação é o dano mais comum ao carro durante o Verão
O começo de ano é um 

período marcado pela ocor-
rência de desastres natu-
rais, muito em função da 
frequência maior de chuvas 
intensas. E esse cenário 
costuma ser propício para 
danos aos automóveis ex-
postos a inundações, queda 
de granizo, queda de árvo-
re, deslizamentos. Portanto, 
é essencial que o motorista 
conheça os riscos de inci-
dentes que podem ser cau-
sados pela natureza e bus-
que formas de se precaver 
para evitar problemas com 
o carro durante esta época 
do ano.

Evitar dirigir em ruas 

alagadas, não estacionar 
debaixo de árvores, evitar 
áreas sob risco de desli-
zamento são algumas das 
dicas já propagadas como 
precaução. Mas, e se o 
motorista tiver o carro 
danificado por algum in-
cidente natural, o seguro 
cobre? Como agir nesta 
situação?

De acordo com o Dire-
tor de Personal Lines da 
Zurich, Walter Pereira, 
é comum nesta época do 
ano haver um aumento no 
número de sinistros, bem 
como atendimentos emer-
genciais, principalmente os 
relacionados a inundações, 

o incidente mais comum no 
Verão relacionado a seguro 
automóvel. A primeira ação 
a ser tomada por quem se 
encontra em uma situação 
de desastre natural com o 
veículo é comunicar ime-
diatamente a seguradora e 
solicitar um guincho para 
levar o veículo a um local 
seguro.

“Os contratos de seguros 
atuais possuem um grande 
espectro de coberturas e ser-
viços relacionados a desas-
tres naturais, que oferecem 
bastante conforto aos clien-
tes. Porém, é importante que 
o consumidor esteja atento e 
sempre busque a consulto-

ria de um especialista sobre 
quais as coberturas devem 
ser contratadas”, afirma Pe-
reira.

Caso o custo de repara-
ção seja igual ou superior a 
75% do valor médio do ve-
ículo, a perda total deverá 
ser decretada e, de acordo 
com o contrato de seguro 
firmado com o cliente, a 
indenização integral será 
efetuada. Para os danos 
parciais, em que existe a 
possibilidade de reparação, 
os prejuízos estão sujeitos a 
aplicação da franquia des-
crita na apólice, que varia 
de acordo com o marca/tipo 
do veículo segurado.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Vale Itaú

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
42,83, com baixa de 4,05%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais do Itaú terminaram cotadas a R$ 
36,60, com desvalorização de 3,68% Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas 
em R$ 15,38 e com desvalorização de 3,39%. Dois dos in-
dicadores semanais mostram mercado vendido e um, com-
prado.

As ações da CVC terminaram cotadas a R$ 60,11, com 
desvalorização de 4,36%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas 
a R$ 53,11 com desvalorização de 1,26%. Os três indicado-
res semanais mostram mercado comprado.

As ações da Randon terminaram cotadas a R$ 9,40, 
com desvalorização de 3,09%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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GM tem lucro líquido de  
US$ 2,1 bi no 4° bimestre

A General Motors, maior 
montadora de veículos norte-
americana, divulgou nesta 
quarta-feira um lucro tri-
mestral ancorado na venda 
de picapes e crossovers nos 
Estados Unidos. O lucro lí-
quido somou US$ 2,1 bilhões 
no quarto trimestre, ou US$ 
1,40 por ação, ante prejuízo 
de US$ 5,2 bilhões, ou US$ 
3,65 por papel, um ano antes. 
Em termos ajustados, lucro 
ficou em US$ 1,43 por ação, 
ante expectativa de analistas 
de US$ 1,22, segundo a Refi-
nitiv IBES. A empresa preten-
de ter lucro ajustado neste ano 
de entre US$ 6,50 e US$ 7,00 
por ação, informou a Reuters.

Segundo a empresa, todo 
o lucro da veio da América 
do Norte, onde a venda de 
modelos lucrativos ajudou a 
minimizar queda no núme-
ro de unidades vendidas. As 
operações da GM na China e 
na América do Sul não contri-
buíram para a última linha do 
balanço do quarto trimestre.

“Não podemos continuar 
com nível de utilização de 
70%”, disse a presidente-
executiva da GM, Mary 
Barra, sobre a taxa de ocu-
pação das fábricas da com-
panhia. “Temos que melho-
rar isso...É uma transição 
pela qual temos que passar.” 
Uma regra da indústria diz 
que montadoras de veícu-
los perdem dinheiro quando 
suas fábricas operam abaixo 
de 80%o de sua capacidade.

A GM afirmou que o lu-
cro operacional de U$S 300 
milhões na China no quarto 
trimestre foi minimizado por 
outros mercados globais. A 
empresa vendeu menos ve-
ículos na China, seu maior 
mercado em volume, e afir-
mou que moedas fracas na 
América do Sul também im-
pactaram os resultados.

“Nosso panorama para a 
China no geral é de uma indús-
tria de veículos estável no ano”, 
disse o vice-presidente finan-
ceiro, Dhivya Suryadevara.

Secretário de Tesouro  
dos EUA irá à China

O secretário do Tesouro 
dos Estados Unidos, Steven 
Mnuchin, disse nesta quarta-
feira que ele e outras autori-
dades norte-americanas via-
jarão a Pequim na semana 
que vem para uma nova ro-
dada de negociações comer-
ciais, na tentativa de fechar 
um acordo antes do aumento 
das tarifas sobre os produtos 
chineses em 2 de março.

Mnuchin disse em uma en-
trevista à CNBC que as con-
versas que ele e o represen-
tante de Comércio dos EUA, 
Robert Lighthizer, lideraram 
em Washington na semana 
passada com o vice-primeiro-
ministro chinês, Liu He, fo-
ram “muito produtivas”.

“O embaixador Lighthi-
zer, eu e uma grande equipe 
estamos a caminho de Pe-
quim na semana que vem. 
Estamos comprometidos em 
continuar essas conversas”, 
disse Mnuchin. “Estamos 
nos esforçando muito para 
tentar chegar a um acordo 

neste prazo. Então esse é o 
nosso objetivo”, acrescentou

O presidente dos EUA, 
Donald Trump, disse em seu 
discurso nesta terça-feira (4) 
que qualquer novo acordo 
comercial com a China “deve 
incluir mudanças estruturais 
reais para acabar com práticas 
comerciais desleais, reduzir 
nosso déficit comercial crô-
nico e proteger os empregos 
norte-americanos”.

Trump prometeu aumen-
tar as tarifas sobre US$ 200 
bilhões em importações chi-
nesas para 25%, de 10% atu-
almente, caso os dois lados 
não cheguem a um acordo 
até o dia 2 de março. “Tam-
bém estamos muito focados 
no comércio livre e justo 
para as empresas norte-ame-
ricanas terem acesso e con-
dições mais justas, o que re-
duzirá o déficit comercial”, 
disse Mnuchin, acrescentan-
do que os dois lados ainda 
têm muito a fazer para che-
gar a um acordo.

Engie já pode operar 
energia eólica na Bahia

A elétrica Engie Brasil 
Energia, do grupo fran-
cês Engie, teve autoriza-
ção para iniciar a ope-
ração comercial de três 
usinas do complexo de 
energia eólica Umbura-
nas, na Bahia, segundo 
publicações da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) no Diário 
Oficial da União desta 
quarta-feira. O projeto 
do complexo Umbura-
nas foi adquirido pela 
Engie junto à Renova 
Energia em meados de 
2017.

As liberações são para 
os parques Umburanas 
12, Umburanas 14 e Um-
buranas 6, que somam 
uma capacidade insta-
lada de 72,5 megawatts, 
segundo os despachos 
da Aneel.Em setembro 
do ano passado, a Aneel 
aprovou a transferência 
das autorizações de 17 
centrais geradoras eó-
licas do Complexo Um-
buranas, que pertencia 
à Renova Energia, para 
a Engie.

O pedido de trans-
ferência das centrais 
foi formalizado pela 
empresa em maio de 
2018. Na época, a agên-
cia reguladora também 
aprovou a alteração 
dos cronogramas de 

implantação das usinas 
Umburanas 1, 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 23 e 
25, que têm previsão de 
entrada em operação 
comercial entre julho e 
dezembro de 2019.

Os empreendimentos 
fazem parte de um con-
junto formado original-
mente por 22 parques 
eólicos (Umburanas 1 
a 19 e Umburanas 21, 
23 e 25) com potência 
instalada de 463,5 MW 
e contratos negociados 
nos leilões A-5 de 2013 e 
de 2014. 

Quatro desses par-
ques (Umburanas 4,7,12 
e 14) tiveram as outor-
gas revogadas pela Ane-
el em outubro do ano 
passado. Os demais, in-
cluída a usina Umbura-
na 1, entraram no plano 
de transferência do con-
trole societário da Reno-
va para a Engie.

Na nova composição 
proposta, a empresa as-
sumiria 18 parques e a 
instalação dos 36 km de 
linhas de transmissão 
de interesse das centrais 
geradoras. A potência 
dos projetos passaria a 
ser de 360 MW. O inves-
timento total é de R$ 1,5 
bilhão, em valores histó-
ricos.

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

Com Prazo de 20 dias, na forma abaixo. O Dr. Sandro Lúcio Barbosa 
Pitassi, Juiz de Direito na Trigésima Sétima Vara Cível da Comarca 
da Capital, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que, por seu intermédio, CITA e INTIMA HIL-
DA CASTIELO MARQUES (CPF 026.324.037-15), que se encontra 
em local incerto e não sabido nos autos da ação pelo Procedimento 
Comum - Cobrança de Despesas Condominiais (Proc. 0091462-
74.2016.8.19.0001), proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
SÃO CRISTÓVÃO, relativa ao imóvel situado na Rua São Cristóvão 
nº 670, apto. 502, São Cristóvão, nesta cidade, para comparecer 
pessoalmente, acompanhada de advogado ou defensor público, & 
agrave; audiência de conciliação do art. 334 do CPC, designada 
para o dia 21.03.2019, às 13h, podendo, entretanto, constituir re-
presentante, por meio de procuração específica, com poderes para 
negociar e transigir, ficando ciente de que o não comparecimento 
injustificado é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem eco-
nômica pretendida o do valor da causa, bem com de que, não sendo 
obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, na forma do art. 
335, I e II e do art. 336 do CPC, e, se não oferecê-la, presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial 
(art. 344 do CPC). Ciente de que este Juízo funciona na Avenida 
Erasmo Braga, nº 115, salas 317, 319 e 321, corredor A - Centro, 
Rio de Janeir o - RJ. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e fim de direito é expedido o presente edital que será publicado e 
afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja-
neiro, Comarca da Capital, aos 27.12.2018. Eu, Maria Alice Gomes 
Massoni da Costa, mat. 01/13815, Chefe de Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as) Sandro Lúcio Barbosa Pitassi - Juiz de Direito. 0246

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S. A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 Código CVM 22160

Fato Relevante. A Polo Capital Securitizadora ("Securitizadora"), em 
cumprimento ao disposto no artigo 2°, II, da Instrução CVM n° 358/2002, 
conforme alterada, vem a público comunicar, o que se segue, com relação aos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 
38ª, 39ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª e 55ª Séries da 1ª Emissão 
da Securitizadora ("CRIs"): Na qualidade de cessionária e titular de créditos 
imobiliários cedidos por Gafisa S.A. ("Créditos" e "Gafisa"), vimos informar que 
a Gafisa, em descumprimento das suas obrigações de gestão e cobrança dos 
Créditos prevista nos contratos de cessão firmados entre as partes, passou, a 
partir de janeiro de 2019, de forma unilateral, a emitir boletos contendo os dados 
de contas bancárias da própria Gafisa em notória violação à cessão dos Créditos 
correspondentes. Dessa forma, a partir da referida data, a Gafisa passou a 
receber indevidamente os Créditos de compradores de imóveis de titularidade 
da Securitizadora. A Securitizadora, em prol da proteção dos investidores dos 
CRI, está, tempestivamente, adotando as medidas cabíveis para restabelecer a 
normalidade do fluxo de pagamentos. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. 
Mariano Augusto Cristóvão de Andrade - Diretor de Relações com Investidores.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 31ª, 32ª e 33ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 31ª, 32ª e 33ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 10h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.



A suspeita morte de empresário 
que fez testamento aos 32 anos

Gerard Coten, um jovem de 32 anos, apenas 12 dias 
antes da sua morte fez um testamento, nomeando a esposa 
Jennifer Robertson, com a qual não teve filhos, como a 
única beneficiária e executora de todo o espólio. Segundo 
documentos judiciais, a viúva herdou uma grande quan-
tia (não divulgada) de ativos e de dinheiro que mantinha 
nos bancos Bank of Montreal e no Canadian Tire, carro de 
luxo de quase meio milhão de reais, iate e até um avião. 
Cotten morreu em Jaipur, na Ìndia, no dia 9 de novembro, 
mas sua esposa somente comunicou o fato nesta semana.

O mais engraçado é que o juiz da Suprema Corte da 
Nova Escócia, Michael Wood, acatou o pedido de pro-
teção ao credor da QuadrigaCX. A empresa não pode rece-
ber nenhum processo nos próximos 30 dias a partir de 5 de 
fevereiro. Como Cotten guardou as senhas em algum lugar 
não conhecido, ficará muito difícil a recuperação de US$ 
180 milhões em bitcoin, ethereum, bitcoin cash e litcoin 
além de US$ 70 milhões em fiat, que pertencem a 115 mil 
usuários. Os investidores, no entanto, colocaram o casso 
sob suspeita e estão exigindo que a empresa JA Snow Fu-
neral Home apresente provas de ter realizado o enterro, 
bem como fotos do morto e outros tipos de comprovação. 
Evidentemente, a viúva vai alegar que não providenciou 
os documentos e já passou muito tempo, e o cadáver está 
decomposto. Mas a Interpol poderá encontrar o cadáver 
inteiro em algum lugar do mundo.

Tesla reduz novamente preço do Model 3
Em janeiro, a Tesla reduziu em US$ 2 mil as versões 

do Model 3. Agora, anuncia nova redução de US$ 1,1 mil, 
e os veículos vão custar US$ 42,9 mil. Essa diminuição 
relacionada com o fim de um programa de referrals que 
a Tesla considerou mais oneroso do que o menor preço. 
Assim vai terminar com os incentivos do acesso à sua 
rede de carregamento rápido, bem como ao sorteio de um 
Tesla Roadster. A empresa implementar alterações, num 
período que tem sido marcado pela redução dos lucros. 
A fabricante de veículos elétricos anunciou um lucro por 
ação de US$ 1,93 no seu quarto trimestre fiscal, quando 
os analistas estavam à espera de um lucro médio de US$ 
2,10 por ação. Os lucros encolheram numa altura em que o 
CEO anunciou um corte de empregos para tentar proteger 
a rentabilidade da empresa.

Analista disse para não comprar bitcoin
É preciso ter nervos de aço para operar no mercado 

de criptomoedas ou ser um anencéfalo para acreditar nas 
análises que são realizadas. André Franco, analista da Em-
piricus, em vídeo no dia 10 de dezembro do ano passado, 
aconselhou as pessoas a não comprar o bitcoin, pois ele 
teria descoberto um criptoativo que multiplicaria o inves-
timento por 93 vezes. Quem seguiu seu conselho se deu 
bem em relação ao bitcoin, mas ninguém sabe qual foi o 
desempenho do tal novo ativo. Ah, em 2017, a Empiricus 
recomendou a compra da criptomoeda Chronologic, com 
vídeos que circularam pela internet. O resultado, porém, 
foi desastroso: a criptomoeda teve queda de 99% desde o 
seu topo histórico.

Petróleo em alta
Sem a menor explicação, os preços do barril de petróleo 

voltaram a subir. Apesar dos sinais de desaquecimento da 
economia mundial e do aumento das reservas norte-amer-
icanas, a cotação do Brent, negociado em Londres, valo-
rizou 1,05%, para US$ 62,63.

Ferro perto da máxima dos últimos dois anos
O minério de ferro continua subindo e agora se aprox-

ima do nível máximo registrado nos últimos dois anos. A 
possibilidade de a Vale reduzir a produção tem aumentado 
os receios em torno do fornecimento mundial da matéria-
prima, essencial para a produção do aço.
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ALTO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.800.321/0001-76 - NIRE 33.3.0031917-4

Ata da AGE realizada em 13/12/18. Data, Hora e Local: No dia 13/12/18, às 
11:30h, na sede da Cia., localizada na Av. Ataulfo de Paiva, 1251, 9º andar, 
sala 901, Leblon/RJ. Presença: Acionista representando a totalidade do capi-
tal social da Cia., conforme evidenciado no Livro de Presença de Acionistas 
da Cia.. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia con-
soante o disposto no art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Cia.. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa, Secre-
tária: Marcela Barros Higino. Ordem do Dia: Deliberar sobre alterações na 
composição da Diretoria da Cia.. Deliberações tomadas por Unanimidade: (i)
Aprovar a renúncia da Sra. Marcela Barros Higino, brasileira, solteira, admi-
nistradora, RG 31.424.277-7, DETRAN/RJ e CPF 060.607.116-42, residente 
e domiciliada na Cidade do RJ/RJ, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 
nº 1251, Leblon, ao cargo de Diretora sem Designação Específica da Cia., 
cargo este para o qual havia sido eleita na AGE realizada em 16/03/18, arqui-
vada na JUCERJA sob o nº 3172241, em sessão de 27/03/18. A Cia. e a Sra. 
Marcela Barros Higino conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, 
irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações 
de cada um deles. (ii) Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a 
eleição do Sr. Flávio Figueiredo Deluiggi, brasileiro, solteiro, bacharel em 
Economia, RG 20.946.165-6, SSP/RJ e CPF 139.758.607-90, domiciliado na 
Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, Leblon/RJ, para ocupar o cargo de 
Diretor sem Designação Específica. O Diretor ora eleito terá mandato unifica-
do com os demais Diretores até 10/01/20, permitida a reeleição, e é investido 
em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse nos ter-
mos do art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei, (a) ter 
conhecimento das disposições do art. 147 da Lei das S.A., (b) preencher os 
requisitos legais para integrar a Diretoria da Cia., e (c) não estar impedido de 
exercer cargos de administração por lei especial, em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, em virtude de pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou em de-
corrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rela-
ções de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iii) Ratificar a composição 
da Diretoria: Diretor Presidente - Rodrigo Brandão Feitosa, Diretores sem 
Designação Específica - Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e Flávio 
Figueiredo Deluiggi. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, la-
vrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do art. 
130, §1° da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista 
da Cia. e pelos membros da mesa. Acionista presente: Brazil Fitness Inves-
tors - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento 
no Exterior. RJ, 13/12/18. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente da 
Mesa; Marcela Barros Higino - Secretária da Mesa. JUCERJA em 06/02/19 
sob o nº 3507147. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 34ª, 35ª e 36ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 34ª, 35ª e 36ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 13h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 37ª, 38ª e 39ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 37ª, 38ª e 39ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 15h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 44ª, 45ª e 46ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 44ª, 45ª e 46ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 10h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
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Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 47ª, 48ª e 49ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 47ª, 48ª e 49ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 13h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

Nippon Steel estima lucro anual 6% menor
Siderúrgica 
japonesa 
reconhece  
fraca produção  
de aço bruto

A Nippon Steel & Sumito-
mo Metal Corp - maior side-
rúrgica do Japão - comunicou 
nesta quarta-feira que seu lucro 
anual deverá ser 6% menor que 
o previsto.  A estimativa para 
baixo considera a queda da 
produção de aço bruto no ano 
financeiro que será encerrado 
em 31 de março.

A empresa agora projeta 
seu lucro anual em 330 bi-
lhões de ienes (US$ 3,01 bi-
lhões), abaixo da previsão an-

terior de 350 bilhões de ienes 
sob o padrão contábil IFRS.

A Nippon Steel, terceira 
maior siderúrgica do mundo, 
também reduziu a estimativa 
para sua produção anual de 
aço bruto para 41,3 milhões de 
toneladas, de 42,1 milhões de 
toneladas, devido a problemas 
nas usinas, informou a Reuters.

“O problema reflete a 
qualidade mais baixa das 
matérias-primas”, afirmou 
o vice-presidente-executivo 
da Nippon Steel, Katsuhi-
ro Miyamoto, em coletiva 
de imprensa, citando ainda 
as dificuldades em produzir 
itens de valor agregado que 
não podem ser processados 
nos mesmos volumes que 
metal de baixa qualidade.

Perguntado se a revisão 
da estimativa também se 
devia aos preços mais altos 

do minério de ferro após o 
rompimento da barragem da 
mineradora brasileira Vale 
no Brasil, Miyamoto disse 
que esse incidente não es-
tava embutido, mas que as 
cotações maiores da maté-
ria-prima podiam afetar os 
resultados no ano financeiro 
que se inicia em 1º de abril.

“Os preços à vista do miné-
rio de ferro subiram desde o 
colapso da barragem, mas os 
preços futuros estão em níveis 
mais baixos, sugerindo que 
os participantes do mercado 
esperam que o mercado se es-
tabilize”, afirmou Miyamoto. 
Os preços do minério de ferro 
atingiram a máxima em quase 
dois anos na segunda-feira.

O corte da projeção de lu-
cro anual da Nippon Steel su-
cede revisões similares feitas 
por concorrentes como a JFE 

Steel, uma unidade da JFE 
Holdings, e a Kobe Steel.

As siderúrgicas japonesas 
desfrutam de uma sólida de-
manda doméstica de monta-
doras, bem como do setor de 
construção, que está movimen-
tado com projetos para os Jogos 
Olímpicos de 2020, em Tóquio.

Mas desastres naturais e 
falhas nas antigas instala-
ções as impediram de pro-
duzir tanto aço quanto pla-
nejavam. Em um esforço 
para aumentar a produção, 
a Nippon Steel começará a 
operar um novo alto-forno, 
já construído em Wakaya-
ma, no oeste do Japão, em 
meados de fevereiro. O alto-
forno substituirá outro de 31 
anos, que é o mais antigo em 
operação no mundo.

Vale reforça investimento em gestão de barragens
“Os investimentos em 

gestão de barragens no Bra-
sil vêm sendo reforçados 
continuamente e atingirão 
R$ 256 milhões (cerca de 
US$ 70 milhões) em 2019, 
segundo orçamento aprova-
do pela companhia em 2018, 
um crescimento de cerca de 
180% com relação aos R$ 
92 milhões (cerca de US$ 
30 milhões) investidos em 
2015”, disse a minerado-
ra em comunicado em seu 
site, ao anunciar que plane-
ja investir aproximadamen-
te R$1,5 bilhão, a partir de 
2020, na implementação de 
tecnologia de rejeitos a seco 
(dry stacking). .

Segundo a companhia, 
entre 2016 e 2019, os inves-
timentos totais em gestão de 
barragens totalizarão R$ 786 
milhões (cerca de US$ 220 
milhões), tendo sido aplica-

dos em ações de manutenção 
e segurança de barragens 
como, por exemplo, servi-
ços de manutenção, moni-
toramento, obras de melho-
rias, auditorias, análises de 
riscos, revisões dos Planos 
de Ação para Emergências 
de Barragens de Mineração 
(PAEBM), implantação de 
sistemas de alerta, vídeo mo-
nitoramento e instrumenta-
ção, tornando-se a categoria 
mais significativa com re-
lação aos investimentos em 
pilhas de estéril e barragens 
de rejeito, representando 
mais de 30% do valor total 
investido. A Vale informo, 
também, que os investimen-
tos em tecnologia de rejeito 
a seco somam-se à aquisição 
pela empresa  no final do 
ano passado da New Ste-
el, empresa que desenvolve 
tecnologias inovadoras de 

beneficiamento de minério 
de ferro.

Novas barragens

Segundo a mineradora, 
desde 2015 foram execu-
tados importantes projetos 
de construção de barragens 
na Vale, como a Barragem 
Norte Brucutu (2015) e For-
quilha V (2016) em Minas 
Gerais, e iniciados novos 
projetos, como a Barragem 
Maravilhas III (2016), tam-
bém em Minas Gerais.

“É importante reforçar que 
todas as novas construções 
de barragens da Vale seguem 
o método de construção con-
vencional, em linha com a de-
cisão tomada em 2016, após 
o rompimento da barragem 
da Samarco, em Mariana, de 
tornar inativas e descomissio-
nar todas as barragens a mon-

tante e cuja implementação 
será acelerada conforme Fato 
Relevante divulgado de 29 de 
janeiro de 2019”, ressaltou a 
empresa em nota.

O plano da Vale é aumen-
tar a parcela de produção a 
seco para 70% em 2023, e, 
consequentemente, reduzir a 
utilização de barragens nas 
operações. Adicionalmente, 
para tratar rejeitos de pro-
cessamento a úmido, a Vale 
informa que planeja investir, 
a partir de 2020, aproxima-
damente R$ 1,5 bilhão (cer-
ca de US$ 390 milhões) na 
implementação de tecnolo-
gia de disposição de rejeito 
a seco (dry stacking). Esta 
iniciativa se agrega à aquisi-
ção da New Steel anunciada 
em 11 de dezembro de 2018, 
com tecnologias inovadoras 
de beneficiamento de miné-
rio de ferro a seco.

Spotify prevê prejuízo milionário este ano
O Spotify, serviço pago de 

streaming de músicas mais 
popular do mundo, comuni-
cou um surpreendente lucro 
operacional no quarto trimes-
tre e crescimento de vendas. 
No entanto, prevê um prejuízo 
de 200 milhões a 360 milhões 
de euros em 2019. O serviço 
registrou lucro operacional de 
94 milhões de euros no quarto 
trimestre, ante previsão média 
de prejuízo de 16 milhões de 
euros em levantamento da 
Reuters com analistas e per-

da de 87 milhões de euros um 
ano atrás.

Os investidores têm ma-
nifestado preocupação com 
a desaceleração da taxa de 
crescimento da receita do 
Spotify. As vendas aumen-
taram 29% em 2018, menos 
que os 39% observados em 
2017 e os 52% de 2016.

Outro termômetro é que as 
ações do Spotify acumulam 
queda de cerca de 6% desde 
que foram listadas em abril 
do ano passado na Bolsa de 

Nova York, pressionadas 
por venda generalizada em 
papéis de tecnologia no fim 
do ano. A companhia, que 
alega priorizar o crescimen-
to em vez da rentabilidade, 
viu as vendas subirem 30% 
no período, em linha com 
o avanço de 31% projetado 
por analistas.

A receita média por usu-
ário caiu 7% no trimestre, 
conforme o percentual de 
assinaturas mais baratas au-
mentou e o crescimento em 

mercados com receita média 
por usuário menor superou o 
de áreas em que esse indica-
dor é mais alto.

O serviço atingiu 96 mi-
lhões de assinantes desde o 
lançamento na Suécia em 
2008. O número se compara 
a cerca de 50 milhões de assi-
nantes do rival Apple Music, 
da Apple, lançado em 2015.

O Spotify informou que 
vai adquirir as companhias de 
podcast Gimlet Media e An-
chor por valor não revelado.
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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)

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 
DE JANEIRO DE 2019. Data, hora e local: 21 de Janeiro de 2019, às 10 
horas, na sede social localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida 
Ataulfo de Paiva nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e 
Estado do Rio de Janeiro. Convocação e Presença: Independentemente
de Convocação, nos termos do § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 
de dezembro de 1976, com a presença unânime dos acionistas, conforme 
verificado no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Marcos 
Duarte Santos e Secretário: André Pines. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(1) inclusão da responsabilidade pela atividade de distribuição e cumprimen-
to das normas aplicáveis ao tema às funções do Diretor de Relações com
Investidores; (2) inclusão de Parágrafo Único ao Artigo 25 do Estatuto Social
da Companhia (“Estatuto Social”); (3) consolidação do Estatuto Social; e (4)
Lavratura da ata. Deliberações tomadas por unanimidade, sem quais-
quer ressalvas: DELIBERAÇÃO Nº 1: Aprovaram a inclusão do Parágrafo
Único ao Artigo 25 do Estatuto Social, de modo a contemplar, dentre as res-
ponsabilidades do Diretor de Relações com Investidores, a responsabilidade
pela atividade de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários –
CRI, na forma do art. 9º da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de
2004, bem como pelo cumprimento das normas (i) de cadastro de clientes,
de conduta e de pagamento e recebimento de valores mobiliários aplicá-
veis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em
mercados regulamentados de valores mobiliários; (ii) que dispõem sobre o
dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao
perfil do cliente; e (iii) que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o re-
gistro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade admi-
nistrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos
e valores. Dessa forma, passa o referido Artigo do Estatuo Social a adotar
a seguinte redação: “Artigo 25 - Compete à Diretoria, sem prejuízo das de-
mais competências estabelecidas pelo presente Estatuto Social ou definidas
pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral: I. representar,
ativa e passivamente, a Companhia; II. praticar todos os atos necessários ou
convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites
previstos em lei ou neste Estatuto Social; III. zelar pela observância da Lei
e deste Estatuto Social; IV. coordenar o andamento das atividades normais
da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento
das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, nas Reuniões do Con-
selho de Administração e nas suas próprias reuniões; e V. administrar, gerir
e superintender os negócios sociais. Parágrafo Único - Sem prejuízo das
competências acima delimitadas, compete ao Diretor de Relações com In-
vestidores a responsabilidade pela atividade de distribuição de Certificados
de Recebíveis Imobiliários – CRI, na forma do art. 9º da Instrução CVM nº
414, de 30 de dezembro de 2004, bem como pelo cumprimento das normas
(i) de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de
valores mobiliários aplicáveis à intermediação de operações realizadas com
valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; (ii)
que dispõem sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, servi-
ços e operações ao perfil do cliente; e (iii) que dispõem sobre a identificação,
o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsa-
bilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de
bens, direitos e valores.” DELIBERAÇÃO Nº 2: Em virtude da deliberação
acima, aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto Social, que passará
a vigorar na forma do Anexo I. DELIBERAÇÃO Nº 3: Aprovaram a lavratura
da presente ata de acordo com o estabelecido no Parágrafo 1º do Artigo 130
da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Após lida e aprovada e nada mais haven-
do a tratar, lavrou-se a presente ata. Assinaturas: Mesa: MARCOS DUARTE
SANTOS (Presidente) e ANDRÉ PINES (Secretário); Acionistas: MARCOS
DUARTE SANTOS; CLÁUDIO JOSÉ CARVALHO DE ANDRADE e ANDRÉ
PINES (acionista e conselheiro do conselho de Administração); Diretores
presentes: CARLOS EDUARDO PARENTE DE OLIVEIRA ALVES (Diretor
Presidente); MARIANO AUGUSTO CRISTOVÃO DE ANDRADE (Diretor de
Relações com Investidores); FLAVIO JARCZUN KAC (DIRETOR). Certifica-
mos que a presente é cópia fiel extraída do Livro próprio da Sociedade. Rio
de Janeiro, 21 de janeiro de 2019. Mesa: Marcos Duarte Santos - Presidente
da Mesa; André Pines - Secretário da Mesa. Jucerja nº 00003501586 em
01/02/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 37ª VARA CÍVEL 
COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO ESTRELA DA LAGOA em face de MARIA DE FÁTIMA 
RAMOS TERRA E O ESPÓLIO DE FERNANDO ANTÔNIO DOS 
SANTOS TERRA - Processo nº. 0241148-48.2013.8.19.0001, 
passado na forma abaixo: O DR. SANDRO LÚCIO BARBOSA 
PITASSI - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que 
o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a MARIA DE FÁTIMA RAMOS TERRA, e 
o Espólio de FERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS TERRA, na 
pessoa de sua Inventariante e/ou representante legal MARIA 
CRISTINA RAMOS TERRA, HERDEIROS E/OU SUCESSORES, 
na forma do Inciso I e §Único – Art. 889 do CPC, que no dia 
14/02/2019, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Capital, à Av. 
Erasmo Braga, n°115, Térreo, (Hall dos Elevadores), Centro/RJ., 
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será 
vendido acima da avaliação, ou no dia 21/02/2019, a partir de 
60% do valor da avaliação, na forma da r. decisão de fls. 311, o 
imóvel APARTAMENTO 303, DA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA 
Nº. 2.530, LAGOA. AVALIAÇÃO de R$ 1.824.000,00 (Hum 
milhão oitocentos e vinte e quatro mil reais). Conforme certidão 
do 05º RGI - matriculado sob o nº. 43.304, constando no ato R.2
COMPRA E VENDA: Ramon Perez Fandino Filho, já qualificado, 
vendeu o imóvel à MARIA DE FÁTIMA RAMOS TERRA, brasileira, 
casada com FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS TERRA; AV.3 
INDISPONIBILIDADE: Juízo da 45ª Vara Cível desta cidade, fica o 
imóvel desta matricula Indisponível até decisão ulterior do referido 
Juízo; R.4 PENHORA EM 01º GRAU: Juízo da 45ª Vara Cível – RJ, 
para garantia da divida no valor de R$ 425.046,64, face ação movida 
por ANA LUCIA GONÇALVES SOARES ROCHA e PAULO CESAR 
DA SILVA ROCHA contra MARIA DE FÁTIMA RAMOS TERRA e 
Espólio de FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS TERRA, através 
do processo nº 0419841-59.2010.8.19.0001; R.5 PENHORA EM 
02º GRAU: Oriunda da própria ação. Apresenta débito de IPTU no 
exercício de 2005; 2007 á 2013; 2016; 2017 e 2018, perfazendo 
total de R$ 84.427,05 mais os acréscimos legais. – Taxa de 
Incêndio, exercício de 2015 á 2017, total de R$ 329,13. - O imóvel 
será vendido livre dos débitos de IPTU e TAXAS, na forma do 
art.130, § Único do C.T.N c/c § 1º, Art.908 do NCPC. Condição de 
pagamento: Arrematação à vista, acrescido de 5% de comissão ao 
Leiloeiro e ás custas de Cartório de 1% até o máximo permitido. As 
certidões estão nos autos. E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, de 
acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do NCPC, e afixado no Átrio do 
Fórum. Ficam os executados, intimado dos Leilões por intermédio 
deste edital, na pessoa do seu representante legal constituído 
nesses autos, bem como seus credores, na forma do Inciso I - Art. 
889 do CPC. Rio de Janeiro, 13/12/2018. Eu, Maria Alice Gomes 
Massoni da Costa, Chefe da Serventia – mat. 01/13.815. 

MERCK S.A. 
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 NIRE 3.330.002.278-3 

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Re-
alizada no dia 31/01/19, às 10h, na sede social na Estrada dos Bandeirantes nº 
1099, Jacarepaguá/RJ, CEP: 22.710-571. 2. Convocação e Presenças: Dispen-
sadas as formalidades de convocação por estarem presentes a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. Priscila Nobre Rodrigues. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a renúncia de membro da Diretoria, bem como
ratificar o mandato dos demais membros. 5. Deliberações: Inicialmente os con-
selheiros tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Guilherme
Maradei, em relação ao cargo de Diretor- Presidente da Cia. Na oportunidade,
os conselheiros agradecem os relevantes serviços prestados pelo renunciante. 
Ato subsequente, os conselheiros se comprometeram a preencher o cargo de
Diretor- Presidente da Cia na próxima reunião do Conselho de Administração, a
ser realizada até o dia 31/03/19. 6.Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e apro-
vada, é por todos assinada. RJ, 31/01/19. Luiz Alberto Barreto – Presidente; 
Priscila Nobre Rodrigues – Secretária. Jucerja nº 3501540 em 01/02/19.

BOA VIAGEM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.808.292/0001-99 - NIRE 33.3.0032471-2

Ata da AGE realizada em 13/12/18. Data, Hora e Local: No dia 13/12/18, às 
12h, na sede da Boa Viagem Participações S.A. (“Cia.”), localizada na Av. 
Ataulfo de Paiva, 1251, 9º andar, sala 901, Leblon/RJ. Presença: Acionista 
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme evidenciado 
no Livro de Presença de Acionistas da Cia. Convocação e Publicações:
Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, 
da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença 
de acionista representando a totalidade do capital social da Cia. Mesa:
Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa, Secretária: Marcela Barros Higino. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre alterações na composição da Diretoria da 
Cia.. Deliberações tomadas por Unanimidade: (i) Aprovar a renúncia da Sra. 
Marcela Barros Higino, brasileira, solteira, administradora, RG 31.424.277-
7, DETRAN/RJ e CPF/MF 060.607.116-42, residente e domiciliada na Av. 
Ataulfo de Paiva, 1251, Leblon/RJ, ao cargo de Diretora sem Designação 
Específica da Cia., cargo este para o qual havia sido eleita na AGE realizada 
em 15/05/17, arquivada na JUCERJA nº 3086369, em sessão de 14/09/18. A 
Cia. e a Sra. Marcela Barros Higino conferem-se mutuamente a mais ampla, 
plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos 
e obrigações de cada um deles. (ii) Em decorrência da deliberação acima, 
foi aprovada a eleição do Sr. Flávio Figueiredo Deluiggi, brasileiro, solteiro, 
bacharel em Economia, RG 20.946.165-6, SSP/RJ e CPF/MF 139.758.607-
90, domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º andar, Leblon/RJ, para 
ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica. O Diretor ora eleito 
terá mandato unificado com os demais Diretores até 15/05/19, permitida a 
reeleição, e é investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo 
termo de posse nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, 
sob as penas da lei, a) ter conhecimento das disposições do Art. 147 da 
Lei das S.A., b) preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da 
Cia., e c) não estar impedido de exercer cargos de administração por lei 
especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou em decorrência do cometimento de crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade. (iii) Ratificar a composição da Diretoria: Diretor
Presidente - Rodrigo Brandão Feitosa, Diretores sem Designação
Específica - Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e Flávio Figueiredo
Deluiggi. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se,
na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130,
§1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista
da Cia. e pelos membros da mesa. RJ, 13/12/18. Mesa: Rodrigo Brandão
Feitosa - Presidente da Mesa; Marcela Barros Higino - Secretária da
Mesa. Acionista Presente: Alto da Boa Vista Participações S.A.: Rodrigo
Brandão Feitosa; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. JUCERJA em
01/02/19 sob o nº 3501542. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

 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.

Na busca de lucro, Embraer  
vai produzir Tucano nos EUA
Com Sierra Nevada 
Corporation 
atenderá 12 aviões 
para a Força Aérea 
da Nigéria

A Embraer segue ten-
tando intensificar o ritmo 
de venda de aeronaves e 
garantir receita superior a 
obtida em 2018, que ficou 
U$S 200 milhões abaixo do 
previsto na área de defe-
sa. A companhia anunciou 
nesta quarta-feira que sua 
divisão Defesa & Seguran-
ça, em conjunto com sua 
parceira norte-americana 
Sierra Nevada Corporation 
(SNC), receberam enco-
menda de 12 aeronaves de 
ataque leve e treinamento 
avançado A-29 Super Tu-
cano para a Força Aérea da 
Nigéria. A Embraer infor-
mou que os aviões serão 
utilizados em missões de 
apoio aéreo tático.

Em 16 de janeiro, a Em-
braer comunicou ao merca-
do que seu lucro pequeno ou 
mesmo nulo nos próximos 
dois anos. O alerta foi feito 
na ocasião da apresentação 
das projeções prelimina-
res da empresa para 2019 e 
2020, durante encontro com 
investidores na Bolsa de Va-
lores de Nova York (NYSE). 
A fabricante explicou aos 
investidores que espera ter 
uma posição líquida de cai-

xa quando concluir a venda 
do controle de sua divisão 
de aviação comercial para a 
Boeing, estimada para o fi-
nal de 2019.

Lembrando que em 2018, 
a Embraer não conseguiu 
cumprir várias de suas proje-
ções, ficando abaixo em pelo 
menos US$ 250 milhões da 
previsão de receita na divi-
são de aviação executiva e 
US$ 200 milhões abaixo do 
previsto na área de defesa. 
Para este ano, a fabricante 
de aeronaves estima que as 
receitas totais fiquem entre 
US$ 5,3 bilhões e US$ 5,7 
bilhões.

A parceria entre Embraer 
e Boeing prevê a criação de 
uma nova empresa avalia-
da em US$ 5,26 bilhões. A 
Boeing será controladora da 
empresa, com 80% de parti-
cipação, ao fazer um paga-
mento de US$ 4,2 bilhões 
(o equivalente a R$ 16,4 bi-
lhões), cerca de 10% maior 
que o inicialmente previsto. 
Já os 20% restantes serão da 
fabricante brasileira, que po-
derá vender sua parte para a 
norte-americana a qualquer 
momento, por meio de uma 
opção de venda.

Produção nos EUA 

As 12 aeronaves modelo 
A-29 Super Tucano para a 
Força Aérea da Nigéria serão 
produzidas em Jacksonville, 
na Flórida, e modificadas 
pela SNC em Centennial, 
no Colorado. As entregas à 
Nigéria devem ocorrer de 

Petrobras desconhece 
ação movida por 
investidores minoritários
Ressarcimento 
foi pedido pela 
Câmara de 
Arbitragem 
Bovespa

A Petrobras esclareceu em 
nota nesta quarta-feira não ter 
sido ainda comunicada pela 
Câmara de Arbitragem da B3 
por ação movida por minori-
tários. Segundo a estatal, em 
relação às notícias veiculadas 
na mídia sobre possível arbi-
tragem coletiva movida por 
uma associação de investido-
res ainda não recebeu qual-
quer notificação da Câmara 
de Arbitragem da B3.

A companhia afirmou que 
irá recorrer sobre uma even-
tual ação coletiva. “E caso 
seja notificada, adotará to-
das as medidas cabíveis para 
garantir seus interesses e de 
seus acionistas”. O comu-
nicado foi feito após repor-
tagem do jornal Valor Eco-
nômico informar que uma 
decisão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo abriu opor-
tunidade para que um grupo 
de investidores minoritários 
tente ingressar com uma ar-
bitragem coletiva contra a 
petroleira.

A ação teria como obje-
tivo requerer ressarcimento 
aos investidores brasileiros 
em função das perdas acu-
muladas das ações da Pe-

trobras em decorrência dos 
efeitos da operação Lava-
Jato. A arbitragem coletiva 
seria requerida nos moldes 
da class action (ação coleti-
va) dos Estados Unidos.

Nos EUA

Para encerrar a ação coletiva 
nos EUA, a Petrobras fechou 
um acordo de US$ 2,95 bi-
lhões aos investidores estran-
geiros. As despesas com a class 
action chegaram a R$ 11,2 
bilhões e contribuíram para a 
companhia amargar um pre-
juízo de R$ 446 milhões em 
2017. “Cabe destacar que as 
autoridades brasileiras, inclusi-
ve o Supremo Tribunal Federal, 
reconhecem que a Petrobras foi 
vítima dos atos revelados pela 
Operação Lava Jato”, disse a 
companhia. 

“Na condição de vítima, a 
companhia já recuperou mais 
de R$ 3,2 bilhões a título de 
ressarcimento no Brasil e con-
tinuará tomando as medidas 
cabíveis contra todos que lhe 
causaram prejuízos”, explicou 
a companhia em nota.

“Como já informado ao 
mercado, que pelo acor-
do para encerramento das 
investigações do Departa-
mento de Justiça (“DOJ”) e 
da Securities & Exchange 
Commission (“SEC”) dos 
Estados Unidos, o DOJ tam-
bém reconhece a situação 
de vítima da Petrobras e a 
SEC reconhece a atuação da 
companhia como assistente 
de acusação em mais de 50 
ações penais no Brasil”.

Aviões serão utilizados em missões de apoio aéreo tático

acordo com os prazos estipu-
lados em contrato como par-
te de um pacote mais amplo 
de treinamento e suporte. A 
fabricante brasileira não es-
pecificou a data de entrega.  

O A-29 realiza missões 
de combate diariamente em 
várias regiões do planeta. A 
aeronave acumula mais de 
46.000 horas de combate e 
mais de 360.000 horas de 
voo. Com a encomenda da 
Nigéria, o A-29 já foi sele-
cionado por 14 forças aéreas 
em todo o mundo.

“A SNC tem orgulho de 
trabalhar com a Embra-
er Defesa & Segurança na 
produção dos A-29 para a 
Força Aérea da Nigéria para 
atender às suas necessidades 
contínuas de treinamento e 
segurança”, disse Taco Gil-
bert, vice-presidente sênior 
da área de ISR da SNC. “O 
A-29 tem experiência com-
provada em combate e foi 
projetado e construído para 
a missão na Nigéria. É a so-
lução mais confiável e eco-
nômica para voos básicos e 
avançados e para o treina-

mento de combate, opera-
ções de apoio aéreo tático, 
ISR (Inteligência, Vigilância 
e Reconhecimento), con-
trainsurgência e cenários de 
guerra irregular”.

“O A-29 Super Tucano se 
tornou uma referência mun-
dial em ataque leve e treina-
mento avançado com histó-
rico comprovado em várias 
zonas de combate ao redor 
do mundo”, disse Jackson 
Schneider, presidente e CEO 
da Embraer Defesa & Se-
gurança. “A Embraer dá as 
boas-vindas à Nigéria como 
o mais recente país-membro 
dessa verdadeira coalizão 
internacional que está aju-
dando a trazer a paz para o 
mundo.”

Segundo a Embraer, além 
do reconhecido histórico de 
combate, o robusto trem de 
pouso do A-29 permite de-
colagens e pousos em pistas 
não preparadas. Seu sistema 
de armas também oferece 
confiabilidade e precisão 
excepcionais, aumentando a 
eficácia nas missões de ata-
que leve.




