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Proposta de reforma da Previdência
enfrenta resistência no Congresso
Idade mínima de 65 
anos para homens e 
62 para mulheres,  
em 12 anos

“Eles colocaram para cima para 
poder negociar.” Dessa forma o lí-
der do PR na Câmara, José Rocha, 
analisou a proposta do Governo 
Bolsonaro de fixar a idade mínima 
de aposentadoria de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres, 
com um período de transição de 12 
anos.

A proposta foi confirmada pelo 
secretário especial de Previdência, 
Rogério Marinho, ao final de reu-
nião do presidente Jair Bolsonaro 
com os ministros da Economia, 
Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, e da Secretaria de Go-
verno, Carlos Alberto dos Santos 
Cruz.

O texto será encaminhado ao 
Congresso na próxima quarta-feira. 

Líderes da base aliada na Câmara 
dos Deputados ouvidos pela Fo-
lha de S.Paulo afirmaram que a 
proposta não deve ser aprovada. 
Alguns defenderam idades míni-
mas menores; outros pedem tempo 
maior de transição.

Segundo Marinho, os detalhes 
da proposta só serão conhecidos na 
quarta-feira. “O presidente bateu o 
martelo e pediu para que divulgás-
semos apenas algumas informações. 
O conteúdo do texto vai ficar para o 
dia 20. Os detalhes da proposta se-
rão conhecidos pelo Congresso Na-
cional, até como uma deferência ao 
Parlamento.” Após enviar o projeto 
ao Congresso, Bolsonaro fará um 
pronunciamento à nação.

Se colocada em prática, a refor-
ma significará uma perda de renda 
dos aposentados de R$ 1 trilhão 
nos próximos dez a 15 anos. Por se 
tratar de uma proposta de emenda 
constitucional (PEC), a reforma da 
Previdência precisa ser votada em 
dois turnos na Câmara e depois no 
Senado, com apoio de no mínimo 
dois terços dos deputados e dos se-
nadores em cada votação.

Emprego cada  
vez mais precário

A maioria das 3,3 bilhões de 
pessoas com emprego em 2018 ti-
nha pouca segurança econômica, 
bem-estar material ou igualdade de 
oportunidades. Além disso, o pro-
gresso na redução do desemprego 
global não está se refletindo em 
melhorias na qualidade do trabalho.

Ao contrário, mostra o Panora-
ma Mundial do Emprego e Social: 
Tendências 2019, relatório da Or-
ganização Internacional do Traba-
lho (OIT). Empregos de baixa qua-
lidade são a principal questão para 
os mercados de trabalho, com mi-
lhões de pessoas obrigadas a aceitar 
condições de trabalho inadequadas.

Houve melhora no emprego, 
com redução do número de de-
sempregados para 172 milhões em 
2018, equivalente a 5% da popula-
ção ativa, a taxa mais baixa em uma 
década. A taxa de desemprego no 
Brasil é mais que o dobro da média 
mundial: 11,6%.

Porém, prevalecem os contratos 
temporários de curta duração. “De-
pois de se estabilizar entre 2014 e 
2016, a incidência do trabalho tem-
porário volta a crescer de na Euro-
pa”, informa o relatório da OIT. Na 
Espanha, mais de um em cada qua-
tro trabalhadores (26,8%) tem em-
prego temporário, percentual mais 
alto desde 2008.

Quanto aos salários, a OIT mos-
tra que as remunerações em 52 pa-
íses ricos estão, desde 2000, cres-
cendo abaixo de 2%. A tendência é 
de queda: apenas 1,2% de aumento 
em 2016 e 0,8% em 2017. Houve 
queda dos salários reais na Espa-
nha, Itália e Japão.

Na análise da região da América 
Latina e Caribe, o relatório prevê 
crescimento tímido do emprego, 
apesar de alguma retomada da eco-
nomia. O número de postos de tra-
balho deve aumentar 1,4% por ano 
em 2019 e em 2020.

Setor de serviços amarga  
4º ano de retração em 2018

BB eleva lucro em 16,8%, o 2º 
melhor percentual entre os bancos

O lucro líquido do Banco do 
Brasil alcançou R$ 12,862 bi-
lhões, em 2018, um aumento de 
16,8% na comparação com o ano 
anterior. Os dados foram divul-
gados nesta quinta-feira.

Segundo o banco, a carteira de 
crédito ampliada (empréstimos 
mais as operações com títulos, 
valores mobiliários privados e 
garantias) totalizou R$ 697,3 
bilhões e cresceu 1,8% em 12 
meses. A carteira de crédito para 
pessoas físicas cresceu 7,6% em 
12 meses (R$ 13,4 bilhões), de-
vido ao desempenho positivo 
em crédito consignado (R$ 3,8 
bilhões), da alta de 8,7% do fi-
nanciamento imobiliário (R$ 3,9 
bilhões) e crescimento de 13,7% 
nas operações de cartão de cré-
dito. O empréstimo pessoal cres-
ceu 55,2% em 2018 e alcançou 
R$ 7,3 bilhões. Em 2018, as re-
ceitas com prestação de serviços 
cresceram 5,8% na comparação 

com 2017, alcançando R$ 27,5 
bilhões.

Apesar de os números apre-
sentados constituírem o segun-
do melhor resultado percentual 
entre os bancos brasileiros, atrás 
apenas do Santander, presidente 
do BB, Rubem Novaes, afirmou 
que “se o banco fosse privado, 
teria um resultado melhor do que 
tem hoje”. Ressalvou, porém, 
que “essa não é a política do go-
verno, é uma posição pessoal.” 

Ao avaliar o balanço do BB 
para o MONITOR MERCAN-
TIL, Lucas Lima, analista da 
Toro Investimentos, considerou 
os resultados acima das expecta-
tivas, mas assinalou que a missão 
da atual gestão do banco é redu-
zir a participação nas atividades 
e vender alguns ativos que são 
colocados como não-essenciais 
para a estrutura principal de atu-
ação do BB. 
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O volume do setor de serviços 
fechou 2018 com uma queda de 
0,1%. Esse foi o quarto ano de re-
tração do setor, que acumula uma 
perda de 11,1% no período, segun-
do dados da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada nesta 
quinta-feira pelo IBGE.

Na comparação de dezembro 
de 2018 com o mesmo período do 
ano anterior, a queda foi de 0,2%. 
Na comparação de dezembro com 
novembro de 2018, no entanto, foi 
registrada uma alta de 0,2%.

A receita nominal do setor fechou 
o ano com uma alta de 2,7%. Em 

dezembro do ano passado, a receita 
nominal cresceu 0,8% na compara-
ção com novembro e 3,1% na com-
paração com dezembro de 2017.

A queda de 0,1% do ano de 2018 
foi puxada principalmente pelos 
serviços profissionais, administra-
tivos e complementares (-1,9%), 
que tiveram resultado negativo in-
fluenciado pela retração na receita 
vinda dos segmentos de atividades 
de cobranças e informações cadas-
trais, de soluções de pagamentos 
eletrônicos, de serviços de enge-
nharia e de vigilância e segurança 
privada.

Rocha: ‘Eles colocaram para cima para poder negociar’

Trump vai declarar 
emergência 
nacional para 
construir o muro

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, irá declarar 
emergência nacional para construir 
o muro na fronteira com o México, 
disse a Casa Branca nesta quinta-
feira. O líder da maioria no Senado 
dos EUA, Mitch McConnell, tam-
bém confirmou a informação.

Trump e o Congresso estão em 
uma disputa por conta do muro 
que o presidente pretende cons-
truir. Na tentativa de encerrar o 
impasse, os partidos Republicano, 
do presidente, e Democrata, de 
oposição, trabalham em um orça-
mento com a previsão de US$ 1,3 
bilhão para a obra. A Casa Branca 
também afirmou que Trump deve 
assinar o orçamento acordado pe-
los dois partidos. 

Valter Campanato /ABr
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Existe um propósito deliberado do gover-
no Guedes/Bolsonaro de precarizar os servi-
ços do Banco do Brasil, da Caixa Econômica 
e do BNDES como uma forma de privati-
zação com mão de gato. Qualquer cliente 
do Banco do Brasil e da Caixa já percebeu 
que suas estruturas estão sendo deterioradas 
propositadamente, seja pelo fechamento de 
agências, seja pela degradação dos serviços à 
clientela. O objetivo claro é, na falta de uma 
privatização aberta, transferir para a banca 
privada os melhores ativos desses bancos, 
notadamente a clientela.

É um crime contra milhões de brasileiros 
que usam bancos estatais. O Banco do Brasil 
não é um banco público, mas uma empresa de 
economia mista que tem centenas de milha-
res de clientes privados e acionistas. Como é 
dirigido pelo governo, esperava-se que atu-
asse no sentido de estabelecer um parâmetro 
decente para a operação dos bancos privados. 
Embora não faça isso dada a pressão desses 
mesmos privados, tem função estratégica no 
crédito rural e nas exportações, de absoluto 
interesse nacional.

Como um banco lucrativo, deveria in-
teressar a seus acionistas. Afinal, lucro 
se transforma em dividendos, e dividen-
dos turbinam o valor de suas ações. En-
tretanto, nem o setor privado beneficiário 
diretamente de seus empréstimos, nem os 
acionistas manifestaram o que seria uma 
justificada revolta contra a precarização do 
banco. Ou são covardes, ou são ignorantes. 
Na verdade, esse é o padrão do empresa-
riado brasileiro. São classes dominantes 
apenas com relação aos trabalhadores. Em 
relação ao governo, acovardam-se.

A Caixa, banco inteiramente público, 
como o BNDES, tem importante função so-
cial, como sabem todos os pequenos clientes 
e os tomadores de crédito habitacional. Está 
sendo enxugada para efeito de déficit fiscal. 
Isso significa que haverá menos dinheiro 
para empréstimos e menos pressão sobre os 
bancos privados para reduzirem minimamen-
te o custo de seu crédito.

Considerando Banco do Brasil, Caixa e BN-
DES, serão “devolvidos” ao governo R$ 83 bi-
lhões de suas disponibilidades para repassar ao 
Tesouro, o que será tirado do setor privado para 
ser queimado na ciranda financeira da dívida 
pública a juros estratosféricos.

Entretanto, do ponto de vista da economia 
como um todo, não há nada mais estúpido 
do que a devolução ao Tesouro pelo BNDES 
de R$ 200 bilhões injetados nele a partir de 
2009 para sustentar empréstimos ao setor pri-
vado de forma a enfrentar a crise financeira 
mundial.

A imprensa econômica superficial não 
percebeu na época que foi graças a essa in-
jeção de dinheiro pelo Tesouro, através do 
BNDES, que a economia cresceu espetacula-
res 7,5% em 2010 em pleno rescaldo da crise 
mundial. Levaram de volta R$ 100 bilhões 
para o Tesouro no governo depressivo de Te-
mer, pelo que a depressão acumulada de 8% 
do PIB não surpreende. Querem levar mais 
R$ 100 bilhões agora.

Onde estão os empresários do Brasil, prin-
cipalmente os industriais, que não reagem a 
essa depredação do principal banco de fo-
mento do país, um dos maiores do mundo? 
Acaso são tão covardes, idiotas e mal as-
sessorados que não se movem sequer para 
acompanhar os empresários rurais do leite, 
que conseguiram, com uma mobilização em 
questão de dias, reverter a retirada da alíquo-
ta de proteção do produto decidida unilate-
ralmente por Guedes no delírio de liberalizar 
a economia?

A estupidez empresarial é tão grande dian-
te do projeto de liberalização e privatização 
de Guedes/Bolsonaro que parece não com-
preender que gasto público é receita privada 

e instrumento para a retomada da economia 
numa recessão. Não entendem que, na eco-
nomia capitalista, não há setor privado forte 
sem Estado forte.

No Brasil, onde não há crédito privado 
de médio e longo prazo pelos bancos, todos 
viciados no curtíssimo prazo das operações 
compromissadas com títulos públicos, o BN-
DES é absolutamente essencial para empre-
sas médias e grandes, que do contrário ficam 
condicionadas a um volátil, caro e arriscado 
crédito externo.

O setor bancário privado, espantosamen-
te, passou ileso pelo vendaval da Laja Jato 
como se fosse uma verdadeira e pura vestal 
no meio da corrupção. No entanto, é óbvio 
que dinheiro de propina, de lavagem, de re-
messa ilícita para o exterior, de conversão 
irregular de dólares teria que passar neces-
sariamente pelo setor bancário. Por que nin-
guém foi pego? Proteção pelo sistema de 
espionagem norte-americano que alimentou 
de informações a Lava Jato? Entretanto, essa 
investigação pela metade deixou atrás de si 
uma obsessão: combater a corrupção, por 
pura retórica.

Hoje, o governo brasileiro parece não ter 
funções específicas. Sua prioridade única, 
pelo que ele próprio diz, é combater a cor-
rupção. Os presidentes dos três bancos acima 
mencionados assumiram o compromisso de 
combater a corrupção.

Minha presunção era que prioridade de 
banco seria tomar depósitos de um lado e em-
prestar para a economia funcionar de outro. 
Combater a corrupção, pensava, era papel da 
Polícia, da Promotoria e da Justiça. Se todo 
governo, todos os ministérios, todas as agên-
cias públicas se dedicarem exclusivamente 
a combater a corrupção, quem vai cuidar da 
construção de obras públicas, dos programas 
de saúde e educação, e da atividade bancária 
para financiar investimentos? E não seria o 
caso de transformar o Alvorada numa grande 
delegacia?

q  J. Carlos de Assis
Economista e jornalista.

O que faz o consultor? Identifica, com o 
cliente, a Situação Atual e a Desejada – as 
decisões erradas têm início pela errônea 
definição do real Problema. Identificado o 
Problema, analisado e interpretado, elabo-
rado, com o cliente, o Diagnóstico, averígua 
a origem, a causa, do Problema, escolhem a 
alternativa, qual o instrumento/ferramenta, 
inicia a implantação de soluções (para a cria-
ção, melhoria e correção/ retificação de es-
truturas, processos, políticas e/ou estratégias 
organizacionais), participa ou não do acom-
panhamento, e mensura os resultados.

Desperta o cliente para novas oportuni-
dades e, com o olhar de distanciamento, en-
xerga ameaças à empresa-cliente. Principais 
vantagens para a empresa na contratação de 
um Consultor: independência, visão externa, 
neutralidade, experiências múltiplas e aten-
ção concentrada e tarefas temporárias (prin-
cípio, meio e fim).

Os consultores profissionais brasileiros 
atingiram elevado nível de proficiência, re-

sultado tanto do permanente aprimoramen-
to técnico como da experiência no trato dos 
mais diversos problemas das empresas públi-
cas e privadas. E hoje fazem escola!

O que as empresas esperam de um Con-
sultor? Para intervir na disfunção detecta-
da, sugerir, atenuar defasagens e suprir uma 
competência, por ser opinião “de fora”, inde-
pendente, isento. E quando da mudança no 
negócio e/ou na demanda, para aconselhar, 
recomendar e tornar transparente a realida-
de não percebida ou abafada pelo dia a dia 
corporativo.

Por que o Curso de Desenvolvimento de 

Consultores? Intensivo, é o mergulho profun-
do na Consultoria, convívio e diálogo com 
experientes professores-consultores (quatro 
décadas ininterruptas de Consultoria), traba-
lho em grupo, networking para formatação 
de parcerias. É o visitar as Diretrizes e as si-
tuações reais (vivências e estudos de casos).

O curso levará o participante a: conhecer 
e discutir os papéis e estilos do consultor, os 
modelos de atuação e o mercado e tendên-
cias. E ensinará: como se posicionar, como 
fazer uso da Comunicação, do MKT, como 
vender serviços intangíveis e não apartados 
do consultor, como se comportar do contato 
inicial à boa venda da consultoria e a organi-
zar a sua consultoria.

q  Luiz Affonso Romano
Consultor, coach para desenvolvimento de 

consultores, coordenador do Perfil das Empresas 
de Consultoria no Brasil, instrutor do Curso de 

Desenvolvimento de Consultores e presidente da 
ABCO.
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Independência, visão 
externa e tarefas com 
princípio, meio e fim

E não seria o caso de 
transformar o Alvorada 
numa grande delegacia?

A precarização dos bancos estatais O Vale do Café: 
potencial e 
valorização

Entender o Estado do Rio de Janeiro, 
como produto turístico, é olhar para seus di-
versos municípios, repletos de cultura, gas-
tronomia e sobretudo de importantes núcleos 
que representaram a história nacional. O Rio 
de Janeiro é uma síntese do Brasil, com sua 
diversidade e estruturação para comerciali-
zação.

Entre as diversas regiões, devemos dar 
uma atenção especial ao Vale do Café, que 
não tem recebido a devida contrapartida de 
investimentos estaduais e federais nos últi-
mos quatro anos. Conseguiu sobreviver até 
agora de esforços de alguns atores que ali 
estão estabelecidos, como prefeituras, meios 
de hospedagem, comércio local e fazendas.

São 13 municípios fluminenses que com-
põem o Vale, que fica relativamente perto do 
Rio. de São Paulo e Minas Gerais, maiores 
centros emissores do país. Poucos municí-
pios entenderam, no entanto, que o turismo é 
prioritário e que pode ser uma atividade para 
aporte de recursos externos.

Para começar, poucos nomearam secre-
tários de turismo, que sabem buscar numa 
gestão profissional, recursos externos, que 
tenham visão empreendedora e que exijam 
maior compromisso municipal das prefeitu-
ras com o turismo. Vivem de eventos para 
comemorar a data de emancipação do mu-
nicípio, sem se preocupar com planos muni-
cipais de turismo e os conselhos municipais 
de turismo.

Cada município deve ter em mente que a 
existência do turismo demanda postos de in-
formações turísticas, material promocional, 
sinalização, capacitação e promoção. Não 
é nada tão complexo se houver vontade po-
litica e busca de parcerias locais. Por outro 
lado, os conventions bureaux são uma forma 
de viabilizar o turismo local e encontrar so-
luções junto com o Poder Publico. Turismo é 
uma atividade privada e tem que sobreviver 
sem tanta interferência do Poder Publico.

Entre os diversos atores da região, estão 
as fazendas. Algumas muito bem estrutura-
das, que estão abertas para visitação pública, 
hospedagem, que investem em assessoria de 
imprensa; e outras com uma gestão ultra-
passada, sem visão de futuro e com grande 
probabilidade de se perderem no desenvol-
vimento sustentável.

O Preservale é uma das instituições da re-
gião, que busca discutir o Vale e buscar solu-
ções. Conseguiu, nos últimos anos, sinalizar 
parte das rodovias federais, lançar uma re-
vista promocional, desenvolver workshops 
e seminários de capacitação, atualização e 
ações de venda nas redes sociais, como ex-
posições virtuais, apesar da falta de interesse 
dos que trabalham na região.

É sempre bom lembrar que o Preservale 
não é para melhorar estradas, telefonia ou in-
ternet. É composto por uma massa crítica de 
pensadores que agora em um conselho con-
sultivo e nas novas gerências operacionais 
vão interagir com a Secretaria de Estado de 
Turismo e órgãos locais que têm demonstra-
do interesse na região.

Sabemos o quanto a região representa na 
história do café, no processo de escravidão e 
sua abolição e na presença de heranças cul-
turais de riqueza única. Nossa tarefa, como 
profissionais de turismo, é buscar respos-
tas rápidas em conjunto, fazendo do Vale o 
maior produto do Estado.

Vamos aproveitar a vontade politica e de 
trabalho de todos os envolvidos num mo-
mento de mudança e buscar de novas pers-
pectivas, para um trabalho conjunto.

q  Bayard Do Coutto Boiteux
Vice-presidente executivo da Associação dos 
Embaixadores de Turismo do Rio, preside o 

Portal Consultoria em Turismo e responde pela 
superintendência executiva do Preservale.

www.bayardboiteux.com.br

Definindo o consultor

Sede de simplicidade
Ernest Renan (1823–1892), filósofo, 

historiador e livre-pensador francês, cita-
do por Humberto de Campos (1886–1934) 
em “Carta a Gastão Penalva” (1887–
1944), seu colega da Academia Brasileira 
de Letras (ABL), preconizava que “o cére-
bro queimado pelo raciocínio tem sede de 
simplicidade, como o deserto tem de água 
pura”.

Isso igualmente ocorre em relação à Ver-
dade Divina, da qual o Espírito humano 
não pode abrir mão, tanto que, quando ele 

estiver exausto de inutilmente lutar contra a 
própria libertação – muitas vezes sem perce-
ber que assim está agindo – ela, a Verdade 
Divina, virá iluminá-lo com a sua luz deli-
cada e serena.

Observemos a lição que nos deixou o 
Abolicionista Celeste: “Conhecereis a Ver-
dade [de Deus], e a Verdade [de Deus] vos 
libertará” (Evangelho, segundo João, 8:32).

Vale recordar que Jesus esteve visivel-
mente entre nós por apenas 33 anos. Con-
tudo, consoante o prosador grego Luciano 

de Samósata (125–192) anotou: “A vida 
humana vale mais por sua intensidade de 
aprendizado do que por sua extensão”.

Desde que ela cesse unicamente na hora 
marcada por Deus, pois, conforme ensinava 
o saudoso fundador da Legião da Boa Von-
tade, Alziro Zarur (1914–1979): “O suicí-
dio não resolve as angústias de ninguém.

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br
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Drible nos impostos reduz 
receitas em mais de US$ 240 bi

Análise da Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) mostra que há uma clara 
tendência de queda das alíquotas de impostos das empre-
sas nas últimas duas décadas. A taxa média mundial caiu 
de 28,6% em 2000 para 21,4% em 2018.

O resultado é que a erosão da cobrança de impostos e a 
transferência de lucros provocou perdas de receita para os 
governos na faixa de US$ 100 bilhões a US$ 240 bilhões 
(valores de 2014), equivalentes a perda de 4% a 10% das 
receitas fiscais corporativas.

Em artigo publicado no jornal britânico The Guardian
nesta quinta-feira, o prêmio Nobel Joseph Stiglitz propõe 
mudanças para taxar as “descomprometidas” multinacio-
nais. A proposta de Stiglitz é deixar de lado a taxação base-
ada nos preços de transferência – modelo facilmente ma-
nipulável pelas empresas, que jogam para paraísos fiscais, 
para pagar menos impostos, a maior parte do faturamento 
– por um imposto mínimo universal sobre o faturamento.

O professor da Universidade de Colúmbia cobra dos 
Estados Unidos e da União Europeia que tomem a inicia-
tiva, no que, acredita, serão seguidas por outros países. 
Stiglitz elogia o Base Erosion and Profit Shifting (Beps), 
projeto da OCDE e G20, que conseguiu identificar manei-
ras de driblar a taxação, mas lembra da força política das 
multinacionais.

Para o economista, é preciso colocar o bem-estar da 
população em primeiro plano. De outra forma, ficará o 
sistema como o adotado pela Apple, que consegue ser 
taxada em apenas 0,005% de seus lucros.

De primeira
A execução provisória da pena de prisão no Reino 

Unido começa tão logo o réu é condenado em primeira 
instância, informou o especialista em cortes superiores 
Frederico Singarajah, único advogado brasileiro autoriza-
do a atuar em disputas internacionais na Suprema Corte 
do Reino Unido.

Ao fazer palestra no Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB), Singarajah esclareceu a diferença com o Brasil, 
onde se discute a prisão após decisão em segunda instân-
cia:

– No Reino Unido, 95% dos casos terminam na primei-
ra instância, já que os recursos de apelação são possíveis 
somente se for demonstrado que houve erro jurídico, ou 
seja, aplicação incorreta de jurisprudência ou decisão que 
divergiu das provas materiais, o que ocorre em apenas 5% 
dos processos.

Tecnologia do Putin
O Ministério da Defesa da Rússia informa que as en-

tregas dos A-100 às Forças Armadas começarão em 2020. 
Trata-se do novo avião de vigilância russo, conhecido 
como “radar voador”, que realizou seu primeiro voo para 
testes preliminares.

“São poucos os países no mundo que produzem este 
tipo de equipamento aeronáutico. O nível do complexo 
russo mais inovador pode ser considerado como insuper-
ável”, afirmou o diretor industrial do grupo de aviação da 
Rostec, Anatoly Serdyukov.

Esquecimento
“O governo não pode ser uma máquina de transferência 

perversa de renda, seja por meio da Previdência Social, 
seja por impostos, seja por subsídios”, afirmou o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes. Sobre juros, que levam 
quase 50% do Orçamento, nem uma palavra.

Rápidas
A Central do Brasil foi o local escolhido pela Secretaria 

de Estado de Saúde (SES) para realizar uma nova ação de 
vacinação contra a febre amarela, de 18 a 21 de fevereiro, 
das 8h às 13h *** No próximo dia 23, o Instituto Doméstica 
Legal (IDL) participará do Rotary Day, de 9h às 15h, na 
entrada da Quinta da Boa Vista, em frente à Estação de São 
Cristóvão, no Rio. A ONG, que estará na tenda do Rotary 
Clube Porto Maravilha, vai tirar dúvidas sobre direitos e 
deveres no emprego doméstico *** O Carnaval no Carioca 
Shopping começa dia 19, com a edição especial do Baile 
Dançante, das 15h às 19h *** A Comissão de Proprie-
dade Industrial e Pirataria da OAB/RJ e o presidente Paulo 
Parente Marques Mendes lançam, dia 26, o livro Proprie-
dade Intelectual – Reflexões Contemporâneas, no Centro 
Cultural da Justiça Federal *** A Unisuam realiza, dia 22, 
às 8h, a 4ª Rodada de Negócios. Voltado a empresários e 
empreendedores, é aberto ao público e gratuitoInscrições 
em http://bit.ly/RodadadeNegociosUNISUAM2019 *** 
O cenário brasileiro de fusões e aquisições será debatido 
no TTR Brazil M&A and Private Equity Seminar, dia 20, 
no Hotel Intercontinental em São Paulo. Mais em https://
events.ttrecord.com/brazilmapeseminar2019/ *** Sucesso 
no Planalto, Thermas dos Laranjais (SP) é o parque aquáti-
co mais visitado da América Latina.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado 
do Rio de Janeiro, representante das categorias: garçons, garçonetes, 
barmen, maitres, cumins, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes 
de mesa de restaurantes self service, assim como seus auxiliares, da base 
territorial dos seguintes municípios: Bom Jardim, Cantagalo, Bom Jesus 
de Itabapoana, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Itaocara, Cambuci, Laje 
do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santa Maria Madalena, 
Sumidouro, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto, São Fidélis e Santo 
Antônio de Pádua /RJ, através de seu presidente, convoca sua categoria, 
para Assembléia Geral, nos moldes do Estatuto Social da Entidade, a 
ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, às 09:00 hs., em primeira 
convocação e às 09:30  hs., em segunda e última convocação, na Rua 
Visconde de Inhaúma, 134 – sala 918 – centro – Rio de Janeiro - RJ, para 
discussão e deliberação da seguinte Ordem do Dia: 1º - Apreciar, discutir 
e deliberar pauta de reivindicação da Campanha Salarial para o exercício 
de 2019/2021; 2º - Fixação e aprovação da Contribuição Assistencial a ser 
incluída na Pauta de reivindicações; 3º - Autorizar a Diretoria do Sindicato 
a assinar Acordo Coletivo e Ajuizar Dissídios Coletivos; 4º - Aprovação 
do desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL, Equivalente a um 
dia de trabalho, para o exercício de 2019 e 2020 a ser descontada no 
mês de março, de todos os trabalhadores das categorias profissionais 
da representação sindical, acima mencionadas, associados ou não ao 
sindicato. Rio de Janeiro/RJ., 14 de fevereiro de 2019.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO
Presidente do SIGABAM

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE ANGRA DOS REIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com prazo de 20 dias, para Intimação 
de IONARA TEIXEIRA DA SILVA, extraído dos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO 
VILLAGE PORTO FRADE em face de IONARA TEIXEIRA DA SILVA 
(Processo nº 0012364-73.2012.8.19.0003). O Dr. IVAN PEREIRA 
MIRANCOS JUNIOR, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que pelo mesmo INTIMA da designação das datas: 19/03/19
e 22/03/19, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do 
Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.
br), bem como concomitantemente no escritório do mesmo leiloeiro 
público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.110, Castelo/
RJ, para venda em 1º e 2º Leilão, respectivamente, pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, do Imóvel situado no Condomínio Porto 
Frade, localizado dentro do subcondomínio Village do Porto 1, 
na rua do Campo, casa 7, Angra dos Reis/RJ; penhorado nos 
supramencionados autos. Este Juízo funciona na Rua Oswaldo 
Neves Martins, nº 142, 2º andar, sala 209, Angra dos Reis/RJ. E, 
foi expedido o presente, publicado e afixado no local de costume. 
Dado e passado nesta cidade, 07/02/19. Eu, Adriana Aparecida de 
Castro e Silva, Mat. 01-29126 - Chefe da Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Ivan Pereira Mirancos Junior – Juiz de Direito. 

CONVOCAÇÃO AGO
O Diretor Presidente das Clínicas Médicas Cooperadas Ltda – CLINICOOP 
– usando das suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca 
os senhores cooperados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA a ser realizada no dia 19 de Março de 2019, às 18h00 (dezoito 
horas) no auditório das Clínicas Médicas Cooperadas Ltda - Clinicoop, à Rua 
Sorocaba, nº 706, nesta cidade, em primeira convocação, com presença de 
2/3 (dois terços) do número de cooperados; em segunda convocação, às 
18h30min (dezoito horas e trinta minutos) com a presença de metade mais 
um dos cooperados ou ainda em terceira e última convocação, às 19h00 
(dezenove horas), com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre a prestação de 
contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 2. Apuração do valor 
atualizado da Cota Parte; 3. Estimativas do acerto com ex- cooperados; 4. 
Apresentação das realizações da diretoria atual em 2018; 5. Deliberação 
sobre entrada e saída de cooperados em 2018; 6. Previsão orçamentária 
para 2019; 7. Avaliação de reajuste da taxa condominial para 2019; 8. 
Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 2019.

Carlos Eduardo R Santos – Diretor Presidente

SINTRAL - CNPJ 02.680.503/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de convocação por este edital conforme estatuto da entidade con-
voco todos os associados do sindicato dos trabalhadores autônomos 
autorizatários ou permissionários condutores auxiliares pessoal de apoio 
e afins em transporte alternativo do Estado do Rio de janeiro SINTRAL 
inscrito no CNPJ sob o número 02.680.503/0001-80 em dia com as suas 
obrigações estatutárias para o pleito eleitoral realizado no dia 26 de Fe-
vereiro de 2019 das 10:00 horas às 16:00 horas com urna na rua do 
Rosário 141 sala 321 centro cep 20041-005 Rio de Janeiro - RJ  e 
uma urna itinerante em locais de trabalho podendo os interessados em 
escrever chapas no prazo de 48 horas a contar da publicação do presente 
e posteriormente impugnar chapas no prazo de 24 horas no endereço 
acima mencionado a secretaria eleitoral e o processo eleitoral funcionarão 
na avenida rua do Rosário 141 sala 321 centro cep 20041-005 Rio de 
Janeiro - RJ das 10:00 horas às 16:00 horas para todas as providências 
estatutárias. Rio de Janeiro 15 de fevereiro de 2019

Acordo da Vale é rejeitado por 
familiares de mortos em Brumadinho

A proposta de acordo da 
Vale, que envolvia o paga-
mento de indenização por 
danos morais confome o 
parentesco com as vítimas, 
foi rejeitada pelos fami-
liares dos funcionários da 
mineradora e das empresas 
terceirizadas que morreram 
na tragédia de Brumadinho 
(MG). A decisão foi tomada, 
na noite desta quarta-feira,  
em assembleia na sede da 
Câmara de Vereadores do 
município, acompanhada 
pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT), pela De-
fensoria Pública da União, 
por sindicatos e por movi-
mentos sociais. Segundo da-
dos mais recentes da Defesa 
Civil de Minas Gerais, 166 
pessoas foram encontradas 
mortas e 155 pessoas estão 
desaparecidas.

Pelo acordo, cônjuge ou 
companheiro receberia R$ 
300 mil, cada filho R$ 300 
mil, cada pai e mãe R$ 150 

mil, cada irmão e irmã R$ 
75 mil. Além disso, incluía 
plano de saúde para os fami-
liares do morto e pagamen-
to mensal correspondente a 
dois terços do salário líqui-
do do trabalhador até a data 
em que ele completaria 75 
anos. Isso valeria tanto para 
os empregados da Vale como 
também para os terceiriza-
dos. Exclusivamente para os 
funcionários da mineradora 
que sobreviveram, já foi as-
segurado o salário até o fim 
de 2019.

Atendendo pedido feito 
em ação movida pelo MPT, 
o Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-MG) bloqueou 
R$ 1,6 bilhão  da Vale para 
assegurar o pagamento de 
indenizações trabalhistas. 
Outros bloqueios, que tota-
lizam mais R$ 11 bilhões, 
também foram autorizados  
pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) com 
o intuito de garantir recur-

sos para a reparação dos 
danos

Na semana passada, pro-
curadores do MPT haviam 
apresentado uma outra pro-
posta à Vale, com o intuito 
de assegurar o pagamento 
de, no mínimo, R$ 2 milhões 
de indenização ao grupo 
familiar dos trabalhadores 
mortos ou desaparecidos. 
Eles defendem ainda que 
seja garantida a estabilidade 
dos funcionários sobreviven-
tes por três anos e que todos 
contratos firmados com as 
terceirizadas também sejam 
mantidos pelo prazo mínimo 
de três anos, assegurando os 
postos de trabalho. A propos-
ta também inclui a proibição 
de transferências para outras 
unidades da mineradora, ex-
ceto em casos que tenham a 
anuência do empregado.

O valor da indenização 
por morte é também tema 
de um documento interno 
da Vale obtido pelo Ministé-

rio Público de Minas Gerais 
(MPMG) e anexado a uma 
ação civil pública. O docu-
mento traz um estudo de rup-
tura hipotética de barragem 
realizado em 2015, onde são 
apresentadas fórmulas mate-
máticas para estimar danos 
econômicos.

O estudo registra que a 
“indenização por perdas de 
vidas humanas é o tema com 
maior divergência de opini-
ões, elevado grau de incerte-
za e questões éticas associa-
das”. O documento apresenta 
três abordagens distintas . A 
única que não vem acompa-
nhada de críticas é a curva 
de tolerabilidade de riscos. 
Com base nela, é proposta 
uma equação para estimar 
os prejuízos com mortes em 
uma eventual ruptura. Na 
metodologia, elaborada pelo 
engenheiro norte-americano 
Robert Whitman em 1981, 
o valor da vida foi calculado 
em US$ 1 milhão.

‘Candidaturas laranjas’
Sergio Moro também afir-

mou que as suspeitas de que, 
nas últimas eleições, o PSL 
repassou recursos eleitorais 
a candidatos “laranjas” são 
investigadas. Segundo ele, 
a apuração foi determinada 
pelo presidente da República 
e disse que as responsabili-
dades serão definidas.

“O presidente Jair Bol-
sonaro proferiu uma deter-
minação e ela está sendo 
cumprida. Os fatos vão ser 
apurados e, após as inves-
tigações, eventuais respon-
sabilidades vão ser defini-
das”, disse o ministro após 
participar, em Brasília, de 
evento organizado pela Es-
cola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados (Enfam).

De acordo com infor-
mações publicadas na im-

prensa, o PSL é suspeito de 
repassar recursos públicos 
do Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Campanha 
(FEFC) a candidaturas de 
“laranjas”. Em entrevis-
ta concedida à TV Record, 
Bolsonaro disse que apoia a 
investigação sobre filiados 
ao PSL, legenda do presi-
dente, por suspeita de terem 
atuado de forma irregular.

O presidente reiterou que 
é uma “minoria” dentro do 
partido que está sob suspei-
ta e que a Polícia Federal 
foi encarregada de acompa-
nhar o caso. “O partido tem 
de ter consciência. Não são 
todos, é uma minoria. Logo 
depois da minha eleição, eu 
dei carta branca para apurar 
qualquer tipo de crime de 
corrupção e lavagem de di-
nheiro”, disse.

Moro e Vélez levam Lava Jato para a educação
Ministros 
assinaram  
acordo para 
devassa no MEC

Protocolo de intenções 
com o objetivo de apurar in-
dícios de corrupção na edu-
cação parece dar o tom do 
que será a gestão do ministro 
Ricardo Vélez Rodríguez: 
caça às bruxas, minando a 
influência das universidades.

Ao assinar o documento 
com o ministro da Justiça, 
Sergio Moro, Vélez disse 
que a investigação feita pela 
nova gestão do MEC pode 
dar início à Lava Jato da 
educação.

O Ministério da Educação 
foi enfático ao citar “exem-
plos emblemáticos”, como 
“favorecimentos indevidos 
no Programa Universidade 
para Todos (ProUni), desvios 
no Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), envol-
vendo o sistema S, concessão 
ilegal de bolsas de ensino a 
distância e irregularidades 
em universidades federais.”

O acordo, diz o MEC, é o 
marco inicial para uma am-
pla investigação interminis-
terial. O documento também 
foi assinado pelos ministros 
da da Controladoria-Geral 
da União, Wagner Rosário, 
e pelo advogado-geral da 
União, André Mendonça. 
Participou da reunião o dire-
tor-geral da Polícia Federal, 
Maurício Valeixo.

A investigação é uma das 
principais metas em desen-
volvimento pelo ministério 
dentro do plano de ações dos 
100 primeiros dias. O MEC 
encaminhará os documentos 
para que Ministério da Jus-
tiça, Polícia Federal, AGU e 
CGU possam aprofundar as 
investigações, instaurar in-
quéritos e propor as medidas 
judiciais cabíveis, adianta o 
Ministério.

De acordo com Vélez Ro-

dríguez, o intuito é ser to-
talmente transparente para a 
sociedade. “Queremos apu-
rar todos os desvios pratica-

dos por pessoas que usaram 
o MEC e as suas autarquias 
como instrumentos para des-
vios”.

Beto Richa, mulher 
e filho viram réus

O juiz federal substitu-
to Paulo Sérgio Ribeiro, da 
23º Vara Federal de Curi-
tiba, aceitou denúncia do 
Ministério Público Federal 
(MPF) e tornou réus o ex-
governador do Paraná Beto 

Richa (PSDB), sua esposa, 
Fernanda Richa, o filho do 
casal André Richa e o con-
tador Dirceu Pupo Ferreira 
por lavagem de dinheiro. 
Na última terça-feira (12), o 
MPF informou que a força-
tarefa da Lava Jato no Para-
ná havia incluído a esposa 
do ex-governador na lista de 
denunciados.

EUA: ofensiva militar 
contra Venezuela

O governo de Cuba de-
nunciou, em comunicado 
oficial, a escalada de pres-
são e ações de operações 
especiais do governo dos 
Estados Unidos para ae-
roportos em Porto Rico, 

República Dominicana e 
outras ilhas do Caribe, sem 
o conhecimento de seus 
governos. De acordo com 
a nota, o governo estadu-
nidense mais uma vez pre-
para uma agressão militar 
disfarçada de “intervenção 
humanitária” contra a Ve-
nezuela.
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Witzel e 2019
Em mensagem ao presidente da Alerj, deputado André 

Ceciliano, o governador Wilson Witezel fez análise pessi-
mista da situação geral do Estado do Rio, mas sem desa-
lento e sem perder a esperança. Na mensagem, o gover-
nador pede a compreensão e a colaboração do presidente 
André Ceciliano e dos demais deputados, após ressaltar 
que o orçamento prevê um déficit de R$ 8 bilhões, que, 
somados aos passivos dos anos anteriores, chega a cifra de 
R$ 25 bilhões. Por conta dessa situação extrema e preocu-
pante, Witzel diz que está contingenciando R$ 13 bilhões 
no orçamento e pede que a Alerj adote igual procedimen-
to.

Execução orçamentária
A Mesa Diretora do Legislativo carioca, sob o eterno 

comando do vereador Jorge Felippe, divulgou no DCM
de 29 de janeiro deste ano demonstrativo orçamentário/
financeiro de dezembro de 2018, contendo revelações 
fundamentais à compreensão da capacidade de gestão dos 
senhores vereadores.

Exemplo: de janeiro a dezembro, a Câmara Municipal 
recebeu R$ 596,207 milhões em duodécimos, R$ 46,392 
milhões somente em dezembro. As despesas no exercício 
financeiro foram de R$ 675,203 milhões, das quais foram 
empenhadas R$ 575,265 milhões e efetivamente pagas R$ 
544,519 milhões.

Foi transferido de 2017 para 2018 um saldo de resto a 
pagar de R$ 23,941 milhões, dos quais foram cancelados 
R$ 12,176 milhões. A essas dívidas foram inscritas outras 
num total de R$ 30,745 milhões, ficando um saldo de de-
zembro para janeiro de 2019 de R$ 54,675 milhões.

O relatório, assinado pelo contador-geral Rafael Cabral 
Ribeiro, revela ainda uma disponibilidade bancária de R$ 
11,155 milhões.

Obstáculos à vista
O prefeito Marcelo Cri-

vella começou a agir para 
impedir ou neutralizar 
quaisquer iniciativas que 
visem encaminhar e conso-
lidar uma estratégia segura 
que permita ao presidente 
do Legislativo carioca, ve-
reador Jorge Felippe, lan-
çar um nome com chances 
de vitória à Prefeitura do 
Rio em 2020. Esse nome 
seria o deputado estadual 
Jorge Felippe Neto.

Niterói Mais Segura
A Secretaria de Governo do Estado do Rio e a Secreta-

ria de Ordem Pública de Niterói, cidade da Região Metro-
politana do Rio, assinaram termo aditivo ao convênio nº 
001/2017, por mais 12 meses, com repasse de R$ 27,228 
milhões à Prefeitura niteroiense. O objetivo é manter a 
operação Niterói Mais Segura.

Avaliação de caronas
O presidente do Legislativo carioca, vereador Jorge 

Felippe, autorizou o contrato nº 72/18, com a Fundação 
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Técnicos 
(Coppeter), no valor de R$ 306,316 mil. O objetivo é ana-
lisar o impacto ambiental na mobilidade urbana relaciona-
da aos serviços de carona remunerada e táxis, para estimar 
um valor ideal limite para o carona.

Isto quer dizer que quem vai estabelecer o preço a pagar 
no carro de passeio, táxis, Uber ou outro aplicativo são 
os 52 vereadores do Rio, cujos estudos para definir isso 
foram pagos pelos contribuintes cariocas.

Degase
O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – 

Novo Degase – firmou o contrato com a empresa Sobrisan 
Rio Comércio e Distribuição, no valor de R$ 1,040 mi-
lhão, pelo prazo de 180 dias. O objetivo é limpeza, higiene 
e copeiragem, com fornecimento de material.

Deputado Jorge Felippe 
Neto

Ceciliano e Witzel

Será em maio leilão para suprimento de energia em Roraima 
O Ministério de Minas e 

Energia (MME) decidiu que 
o leilão para suprimento de 
energia em Roraima seja fei-
to até 31 de maio, conforme 
portaria publicada na edição 
desta quinta-feira do Diá-
rio Oficial da União. Serão 
ofertados dois produtos para 
a garantia do suprimento de 
Roraima: potência e energia. 
Na modalidade de energia, 
os contratos de suprimento 
terão duração até 31 de de-
zembro de 2035.

O prazo representa uma 
extensão de 15 dias em rela-

ção a data anterior. O prazo 
para cadastramento e entre-
ga de documentos termina 
às 12h de 1º de março deste 
ano, com aumento de prazo 
também de 15 dias. Além de 
aumentar o prazo para reali-
zação do certame, o governo 
alterou a data para início do 
fornecimento de energia e 
também da potência.

“Para ambos produtos, 
o início do suprimento de 
energia elétrica ocorrerá em 
28 de junho de 2021, deven-
do os respectivos contratos 
permitir a antecipação do 

início da entrada em opera-
ção comercial das soluções 
de suprimento, desde que 
haja disponibilidade de mar-
gem de escoamento para a 
energia produzida”, diz a 
portaria.

Na modalidade potência, 
está prevista a contratação 
de dois subprodutos: gás e 
renováveis e outro, de de-
mais fontes. No primeiro 
subproduto serão contrata-
das soluções de suprimento 
que tenham como fontes pri-
márias gás natural ou reno-
váveis, com término de su-

primento previsto para 31 de 
dezembro de 2035. No sub-
produto demais fontes, serão 
contratadas outras soluções 
não enquadradas nas opções 
anteriores, com término de 
suprimento em 31 de dezem-
bro de 2027.

Os vendedores poderão 
considerar em seus lances as 
perdas elétricas até o ponto de 
entrega e até mesmo perdas 
internas e o consumo interno 
do empreendimento. A porta-
ria com a sistemática do leilão 
ficará aberta a contribuições 
pelo período de 10 dias.
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JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/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 RESIDENCIAL VILA DA ANCORA em face 
do ESPÓLIO DE JADIR ALVARO DE SOUZA - Processo 
nº. 0023722-73.2012.2012.8.19.0055, passado na forma abaixo:  
A DRA. ELISA PINTO DA LUZ PAES - Juíza de Direito da Vara acima, 
FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE JADIR 
ALVARO DE SOUZA – CPF Nº 194.492.327-68, na pessoa do 
seu representante legal MARCILIO DOS SANTOS SOUZA, 
na forma do Inciso I – Art.889 do CPC, que no dia 22/02/2019,
às 12:05 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Antônio B. Siqueira, s/
nº, hall de entrada, São Pedro da Aldeia/RJ, pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será vendido acima 
da avaliação, caso não haja licitantes será reaberto o Pregão pela 
melhor oferta, a partir de 50% do valor da avaliação, o LOTE DE 
TERRENO correspondente à unidade condominial nº 03 da 
quadra C, do Condomínio Residencial Vila da Âncora, situado 
na Avenida Amaral Peixoto, Km 06, São Pedro da Aldeia-
RJ. Avaliação R$ 106.913,00 (Cento e seis mil novecentos e 
treze reais). - Conforme certidão RI – 1º Distrito de São Pedro 
da Aldeia, matriculado sob o n° 15793, registrado em nome de 
Jadir Alvaro de Souza, casado com Alba dos Santos Silva Souza, 
constando no ato R.01 PENHORA EM 01º GRAU: Oriunda 
da própria ação. Débitos de IPTU nos exercícios de 2004 á 
2018 = R$ 14.116,44, mas os acréscimos legais. Venda livre e 
desembaraçada dos débitos de IPTU e TAXAS na forma §único 
– Art. 130 do CTN c/c § 1º Art. 908 do CPC. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada 
e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados 
pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados 
da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 
do CPC. Ás certidões estão nos autos. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, outro na 
íntegra está afixado no local de costume. Condição de pagamento: 
Arrematação á vista, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e 
ás custas de cartório. São Pedro da Aldeia, 25/01/2019. Eu, Maria 
Elisa Ferreira Rodrigues – Chefe de Serventia - mat. 01/19974, o 
fiz datilografar e subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CIVEL 
DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/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 RESIDENCIAL VILA DA  ANCORA em face 
do ESPÓLIO DE VALCIR ALMEIDA - Processo nº. 0023716-
66.2012.8.19.0055, passado na forma abaixo: A DRA. ELISA 
PINTO DA LUZ PAES - Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ 
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
VALCIR ALMEIDA – CPF Nº 048.561.717-04, na pessoa do seu 
Inventariante IVANICE AEVEDO ALMEIDA, na forma do Inciso 
I – Art.889 do CPC, que no dia 22/02/2019, às 12:10 horas, no Átrio 
do Fórum, à Rua Antônio B. Siqueira, s/nº, hall de entrada, São 
Pedro da Aldeia/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, será vendido acima da avaliação, caso não haja 
licitantes será reaberto o Pregão pela melhor oferta, a partir de 
50% do valor da avaliação na forma do Art. 891, §único do CPC, o 
LOTE DE TERRENO correspondente à unidade condominial 
nº 10 da quadra C, do Condomínio Residencial Vila da Âncora, 
situado na Avenida Amaral Peixoto, Km 06, São Pedro da 
Aldeia-RJ. Avaliação: R$ 117.604,00 (Cento e dezessete mil 
seiscentos e quatro reais). Conforme certidão do RI - 1º Distrito 
de São Pedro da Aldeia, matriculado sob o n° 17.010, registrado 
no ato R – 01 COMPRA E VENDA em nome de Valcir Almeida e 
s/m Ivanice Azevedo Almeida; AV.2 INDISPONIBILIDADE: Ação 
de Execução Fiscal – Processo nº 0000832-03.2001.4.02.5110; 
R.3 PENHORA: Oriunda da própria ação. Ddébitos de IPTU nos 
exercícios de 2004 á 2018 = R$ 13.449,24, mas os acréscimos 
legais. Venda livre e desembaraçada dos débitos de IPTU e Taxas 
na forma do Art. 130,§ùnico do CTN, c/c § 1º do artigo 908 do 
CPC. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, 
não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a 
exigência contida no art. 889 do CPC. Ás certidões estão nos 
autos. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
foi expedido o presente, outro na íntegra está afixado no local 
de costume. Condição de pagamentos: Arrematação á vista, 
acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e ás custas de 
cartório de 1% até o máximo permitido. São Pedro da D’Aldeia, 
25/01/2019. Eu, Maria Elisa Ferreira Rodrigues – Chefe de 
Serventia - mat. 01-19974, o fiz datilografar e subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA/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 RESIDENCIAL VILA DA  ANCORA em face 
do ESPÓLIO DE JADIR ALVARO DE SOUZA - Processo 
nº. 0023727-95.2012.8.19.0055, passado na forma abaixo: A DRA. 
ELISA PINTO DA LUZ PAES - Juíza de Direito da Vara acima, FAZ 
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
JADIR ALVARO DE SOUZA, na pessoa do seu representante 
legal MARCILIO DOS SANTOS SOUZA, na forma do Inciso I – 
Art.889 do CPC, que no dia 22/02/2019, às 12:15 horas, No Átrio 
do Fórum, à Rua Antônio B. Siqueira, s/nº, hall de entrada, São 
Pedro da Aldeia/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, será vendido acima da avaliação, caso não haja 
licitantes será reaberto o Pregão pela melhor oferta, a partir de 50% 
do valor da avaliação na forma do Art. 891, §único do CPC, o LOTE
DE TERRENO correspondente à unidade condominial nº 13 da 
quadra E, do Condomínio Residencial Vila da Âncora, situado 
na Avenida Amaral Peixoto, Km 06, São Pedro da Aldeia-RJ.
Avaliação: R$ 117.604,00 (Cento e dezessete reais, seiscentos 
e quatro reais). Conforme certidão do RI - 1º Distrito de São Pedro 
da Aldeia, matriculado sob o n° 25.296, registrado em nome de 
Jadir Alvaro de Souza e s/m Alba dos Santos Silva Souza; R.1
PENHORA: Oriunda da própria ação. Débito de IPTU no exercício 
de 2004 á 2018 = R$ 14.108,90, mas os acréscimos legais. Venda 
livre e desembaraçada dos débitos de IPTU e Taxa, na forma 
do §Único, Art. 130 do CTN c/c § 1º do Art. 908 do CPC. Caso o 
devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam 
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital 
intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no 
art. 889 do CPC. Ás certidões estão nos autos. E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, 
outro na íntegra está afixado no local de costume. Condições de 
pagamentos: Arrematação á vista, acrescido de 5% de comissão ao 
Leiloeiro e ás custas de cartório de 1% até o máximo permitido. São 
Pedro da Aldeia, 25/01/2019. Eu, Maria Elisa Ferreira Rodrigues – 
Chefe de Serventia - mat. 01-19974, o fiz datilografar e subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/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 RESIDENCIAL VILA DA ANCORA em face 
do ESPÓLIO DE JADIR ALVARO DE SOUZA - Processo 
nº. 0001298-03.2013.8.19.0055, passado na forma abaixo: A DRA. 
ELISA PINTO DA LUZ PAES - Juíza de Direito da Vara acima, FAZ 
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE JADIR 
ALVARO DE SOUZA – CPF Nº 194.492.327-68, na pessoa do 
seu representante legal MARCILIO DOS SANTOS SOUZA, 
na forma do Inciso I – Art.889 do CPC, que no dia 22/02/2019,
às 12:00 horas, no Átrio do Fórum, à Rua Antônio B. Siqueira, s/
nº, hall de entrada, São Pedro da Aldeia/RJ, pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será vendido acima 
da avaliação, caso não haja licitantes, será reaberto o Pregão pela 
melhor oferta, a partir de 50% do valor da avaliação, Art. 891 - 
§único do CPC, o LOTE DE TERRENO correspondente à unidade 
condominial nº 14 da quadra A, do Condomínio Residencial 
Vila da Âncora, situado na Avenida Amaral Peixoto, Km 06, 
São Pedro da Aldeia-RJ. Avaliação: R$ 96.222,00 (Noventa 
e seis mil, duzentos e vinte dois reais). Conforme certidão 
do RI – 1º Distrito de São Pedro da Aldeia, matriculado sob o 
n° 25.294, registrado em nome de Jadir Alvaro de Souza e s/m 
Alba dos Santos Silva Souza; R.01 PENHORA EM 01º GRAU:
Oriunda da própria ação. Débitos de IPTU nos exercícios de 2004 
á 2018 = R$ 17.799,24, mas os acréscimos legais. Venda livre 
e desembaraçada dos débitos de IPTU e Taxas na forma do Art. 
130, §Único do CTN c/c § 1º, Art. 908 do CPC. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e 
o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo 
Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta 
pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. 
Ás certidões estão nos autos. E para que chegue ao conhecimento 
dos interessados, foi expedido o presente, outro na íntegra está 
afixado no local de costume e nos autos. Condição de pagamentos: 
Arrematação á vista, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e 
ás custas de cartório de 1% até o máximo permitido. São Pedro Da 
Aldeia, 25/01/2019. Eu, Maria Elisa Ferreira Rodrigues – Chefe de 
Serventia - mat. 01/19974, o fiz datilografar e subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Indenizatória em fase de Execução proposta por NICEIA DOS 
SANTOS DIAS em face de MARILENE DE ARAÚJO BARBOSA 
E OUTRO - Processo nº. 000294-16.2007.8.19.0209, passado 
na forma abaixo: O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES 
FERREIRA – Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER 
aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a MARILENE DE ARAÚJO 
BARBOSA - CPF Nº. 068.434.987-60 e seu marido HÉLIO DA 
CONCEIÇÃO BARBOSA – CPF Nº. 038.872.277-00, na forma do 
Inciso I – Art. 889 do CPC, que no dia 22/02/2019, às 15:00 horas 
no Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca – á Avenida Luiz 
Carlos Prestes, s/nº., Térreo, Barra da Tijuca/ RJ., pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível pelo sítio: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.
com.br, será vendido acima da avaliação, ou no dia 27/02/2019,
pela melhor oferta, a partir de 50% do valor da avaliação, §único – 
Art. 891 do CPC, o bem designado como Lote 10 da quadra B do 
PAL 45.722 situado na Rua Projetada A, lado direito de quem 
por ela entra vindo da Rua Rosa Antunes, lado par, na freguesia 
de Jacarepaguá. AVALIAÇÃO: R$ 267.282,00 (Duzentos e 
sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais). Conforme 
certidão do 9º RGI - matriculado sob o nº 288.214, constando no 
ato AV – 2 MEMORIAL DE LOTEAMENTO: O lote é resultado do 
MEMORIAÇ DE LOTEAMENTO registrado em 28/10/03 com o nº. 
18 na matrícula 133418; R – 4 EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO:
passando o imóvel a pertencer a Helio da Conceição Barbosa e 
sua mulher Marilene de Araújo Barbosa; R – 5 PENHORA EM 1º 
GRAU: Oriunda da própria ação. Não apresenta débito de IPTU 
e Taxa de incêndio. A venda se dará livre e desembaraçada, dos 
débitos de IPTU e TAXAS na forma do §único – Art. 130 do CTN.c/c 
§ 1º - Art. 908 do CPC. – Condição de pagamento: Arrematação 
à vista, acrescido de 3% de comissão ao Leiloeiro e ás Custas de 
Cartório de 1% até o máximo permitido. As certidões estão nos 
autos. Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio deste 
edital, na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos 
nesses autos intimados do Leilão Público Presencial, na forma 
do Art. 889 e seus incisos do CPC. – 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 e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, 
de acordo com o Art. 887, § 2º e 3º do CPC, e afixado no Átrio 
do Fórum. Rio de Janeiro, 21/01/2019. Eu, Bianca Orosco Bullaty, 
Responsável pelo Expediente, mat. 01/18828, o fiz datilografar e 
subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª 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 LIMA BARROS em face de MARY CATARINA 
EVANGELISTA MOTA - Processo nº. 0149979-82.2010.8.19.0001, 
passado na forma abaixo: A DRA. MARISA SIMÕES MATTO 
PASSOS - Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que o 
presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente á MARY CATARINA EVANGELISTA 
MOTA – CPF nº 825.847.617-34, e MARIA CARMEN CORREIA 
CERQUEIRA – CPF nº. 021.551.097-68, esta na qualidade 
de Promitente Vendedora, na forma do Art. 889 - Incisos I, 
VII e § Único do CPC, que no dia 21/02/2019, às 14:30 horas, 
no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115, hall de entrada, 
Fórum Central - Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO 
PORTELLA LOURENÇO, disponível no sitio: www.gustavoleiloeiro.
lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, será vendido acima 
da avaliação, ou no dia 26/02/2019, pelo valor mínimo de 60% 
do valor da avaliação, o DIREITO E AÇÃO ao APARTAMENTO 
Nº 302, DO PRÉDIO SITO RUA LIMA BARROS, Nº 68 E A 
CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 1/27 DO TERRENO 
NA FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO/RJ.  Avaliação: R$
166.179,00 (Cento e sessenta e seis mil, cento e setenta e nove 
reais).  Conforme certidão do 3º RGI - matriculado sob o n° 58.463, 
registrado no ato R-03 PROMESSA DE VENDA: Pela Escritura 
Pública de 10/03/2005, do 119º Serviço Notarial desta cidade, (Lº 
M-260, fls. 0100, ato 042), Promitente Comprado: MARY CATARINA 
EVANGELISTA MOTA, brasileira viúva; Promitente Vendedor: 
Maria Carmen Correia Cerqueira; R.04 PENHORA DO DIREITO 
E AÇÃO: Oriunda da própria ação. Débito de IPTU no exercício 
de 2009 á 2018 = R$ 2.007,97, mas os acréscimos legais. Taxa de 
incêndio inscrição 2368467-3, débito no exercício de 2013 á 2017 = 
R$ 461,46 . Venda Livre e Desembaraçada dos débitos de IPTU e 
TAXAS na forma do §único do art. 130 do CTN c/c § 1º, Art. 908 do 
CPC. 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. Fica a executada 
e credores por intermédio deste edital, intimados do Leilão Público 
Presencial, na forma do Art. 889 e seus incisos do CPC. 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 e www.sindicatodosleiloeirosrj.
com.br, de acordo com o Art. 887, § 2º e 3º do CPC, outro na 
íntegra está afixado no Átrio do Fórum. Rio de Janeiro, 17/01/2019. 
Eu, Rita Pereira - Responsável pelo Expediente – mat. 01/22057, o 
fiz datilografar e subscrevo. 

Eletros registra aumento 
de 5% nas vendas em 2018
Setor reclama de 
tabelamento  
do frete

O volume de vendas do 
setor de eletroeletrônicos, 
que representa cerca de 
3,34% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país, cres-
ceu em média 5% no ano 
passado em relação a 2017. 
Os dados são da Associação 
Nacional de Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos 
(Eletros).

Para o presidente da en-
tidade, José Jorge do Nas-
cimento, foi um bom de-
sempenho, principalmente 
quando se leva em conta que 
ao longo de 2018 o setor so-
freu muito com os reajustes 
de matérias-primas como 
plástico e aço, com a greve 
dos caminhoneiros e os pro-
blemas que se seguiram rela-
cionados ao valor do frete e 
com a incerteza política das 
eleições, que seguraram o 
consumo.

A linha branca, repre-
sentada principalmente por 
fogão, lavadora de roupa e 
geladeira, passou no período 
de 13,9 milhões de unidades 

para 14,6 milhões, o equiva-
lente a um crescimento de 
5%. No segmento ar-con-
dicionado, o modelo jane-
la saiu de 251 mil em 2017 
para 416 ao final de dezem-
bro passado, com expressivo 
crescimento de 65%. Já a li-
nha split ampliou a quantida-
de de produtos de 3 milhões 
para 3,1 milhões de unida-
des, um aumento de 3%.

- O intenso calor, associa-
do à troca de muitos apare-
lhos mais antigos, explicam 
bem esses números”, diz 
Nascimento.

Na linha marrom, segun-
do dados da Suframa, a pro-
dução de televisores teve 
aumento de 1% no período, 
saindo de 11,3 milhões de 
unidades em 2017 para 11,5 
milhões em 2018. “A previ-
são, apenas em televisores, 
para 2019, é de fecharmos 
com 12 milhões de apare-
lhos”, acrescentou.

Outro produto ligado ao 
calor acima da média, os 
ventiladores, passaram de 
9,8 milhões de unidades para 
10,4 milhões no mesmo pe-
ríodo, o que representa au-
mento de 6%. No início de 
2017, a Eletros anunciou a 
expectativa de fechar o ano 
com crescimento de até 15% 
em 2018 e chegou a anunciar, 

no meio do ano, alta na pro-
dução de 14,6%. Mas, pelos 
fatores já alinhados, acabou 
tenho desempenho positivo 
de 5%. “Em 2019 esperamos 
crescer entre 5% e 10%, es-
tamos confiantes na gradual 
recuperação da economia, 
em medidas econômicas 
que estão sendo anunciadas 
e também na aprovação das 
reformas, sobretudo da Pre-
vidência Social”, disse José 
Jorge do Nascimento.

A Eletros segue critican-
do muito o tabelamento do 
frete, uma das condições 
dos caminhoneiros para in-
terromper a greve do ano 
passado: “O tabelamento 
não ajuda os caminhoneiros 
e os prejuízos acabam sen-
do transferidos para os con-
sumidores. A greve acabou, 
mas seguimos tendo proble-
mas com um tabelamento de 
frete desproporcional, que 
difere da realidade das nos-
sas políticas de preços”.

O impacto do tabelamento 
representa aumento de 186% 
no valor do custo de frete 
para o setor: “O caminhonei-
ro é nosso parceiro, parte do 
nosso negócio. Mas o tabe-
lamento do frete veio em um 
momento que ninguém espe-
rava e justo no momento da 
retomada do crescimento”.

ANP prevê para março acordo com 
Petrobras sobre Parque das Baleias 

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) divul-
gou nesta quinta-feira que 
prevê para o final de março 
a assinatura do acordo com 
a Petrobras para o encerra-
mento da controvérsia en-
volvendo a unificação das 
áreas do Parque das Baleias, 
na Bacia de Campos.

A agência reguladora rea-
lizou nesta quinta-feira uma 
audiência pública para deba-
ter a minuta de acordo para 
possibilitar a agentes eco-
nômicos, entes federados e 
interessados que encaminha-
ram sugestões sobre o tema, 
que passou por consulta
pública por 45 dias. Estive-
ram presentes na audiência 
representantes do governo 
do Espírito Santo e dos mu-
nicípios confrontantes com 
o Parque das Baleias, Mara-
taízes, Presidente Kennedy, 
Piúma e Itapimirim, todos 
no ES.

Segundo a ANP, a minuta 
do acordo prevê que a Pe-
trobras pagará, em valores 
atuais, cerca de R$ 3,1 bi-
lhões retroativos decorren-
tes de participações espe-
ciais no supercampo. Deste 
total, R$ 1,1 bilhão será a 
vista logo após a conclusão 
do acordo e o restante divi-
didos em 60 parcelas men-
sais.

O diretor da ANP, Dirceu 
Amorelli, disse, em nota di-
vulgada pela agência Brasil 
que, com a audiência, a ANP 
deu transparência à negocia-
ção com a Petrobras. “Essa 
negociação estava em arbi-
tragem, mas conseguimos 
caminhar com um acordo. 
Como a questão afeta o go-
verno do estado do Espírito 
Santo e alguns municípios, 
optamos por ouvir os inte-
ressados”, disse.

Segundo a ANP, serão 
analisadas todas as contri-
buições recebidas duran-
te a consulta e a audiência 
públicas para concluir os 
entendimentos com a Petro-
bras. Em seguida, a minuta 
do acordo passará por análi-
se jurídica e pelas diretorias 
da Agência e da empresa, 
além do Ministério de Mi-
nas e Energia.

Controvérsia

A controvérsia surgiu a 
partir do momento em que 
a ANP determinou a unifi-
cação das áreas do Parque 
das Baleia, que abrange as 
áreas em desenvolvimento 
de Baleia Anã, Baleia Azul, 
Baleia Franca, Cachalote, 
Caxaréu, Mangangá, Piram-
bu e o campo de Jubarte, 
originadas do bloco BC-60, 
na Bacia de Campos, mas 

a Petrobras instaurou um 
processo arbitral perante a 
Câmara de Comércio Inter-
nacional contestando a de-
cisão, conforme informou a 
agência Brasil.

Em decorrência da ne-
cessidade de novos investi-
mentos a serem realizados a 
partir do acordo, A ANP se 
compromete na minuta do 
contrato a prorrogar a fase 
de produção do Novo Cam-
po de Jubarte por 27 anos, 
para 2056 (inicialmente, se 
encerraria em 2029).

Com o acordo, o novo 
contorno do Campo de 
Jubarte – que passa a ser 
denominado Novo Campo 
de Jubarte – será formado 
pelas áreas de Jubarte, Ba-
leia Azul, Baleia Franca, 
partes de Cachalote e Pi-
rambu, além de pequenas 
parcelas, devido a ajustes 
locais, de Caxaréu e Man-
gangá.

Recentemente, a ANP fez 
uma Tomada Pública de Con-
tribuição (TPC) para adaptar
a regulamentação existente 
à nova realidade da indús-
tria do petróleo. “Estamos 
aprimorando essas normas. 
Os regulamentos vão evo-
luindo porque novos casos 
vão aparecendo. Temos mais 
empresas explorando, mais 
reservatórios, mais contra-
tos”, disse o diretor.
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SEMANAL
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

Klabin JBS

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram co-
tadas a R$ 54,92, com alta de 5,45%. Dois dos indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas termina-
ram cotadas a R$ 19,70, com valorização de 0,97% e os três 
indicadores semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em 
R$ 28,49 e com desvalorização de 0,56%. Os três indicado-
res semanais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
47,68, com valorização de 2,83%. Dois dos indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais da Klabin terminaram cotadas 
a R$ 3,18 com valorização de 1,27%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado  vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 
14,50, com valorização de 0,83%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

n Monitor Mercantil 6 Financeiro Sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do 
Rio de Janeiro, representante das categorias: garçons, garçonetes, barmen, 
maitres, cumins, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa 
de restaurantes self service, assim como seus auxiliares, da base territorial 
de Nova Friburgo/RJ, através de seu presidente, convoca sua categoria, 
para Assembléia Geral Extraordinária, nos moldes do Estatuto Social da 
Entidade, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, às 08:00 hs., em 
primeira convocação e às 08:30  hs., em segunda e última convocação, na 
Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 918 – centro – Rio de Janeiro - RJ, para 
discussão e deliberação da seguinte Ordem do Dia: 1º - Apreciar, discutir 
e deliberar pauta de reivindicação da Campanha Salarial para o exercício 
de 2019/2021; 2º - Fixação e aprovação da Contribuição Assistencial a ser 
incluída na Pauta de reivindicações; 3º - Autorizar a Diretoria do Sindicato 
a assinar Acordo Coletivo e Ajuizar Dissídios Coletivos; 4º - Aprovação 
do desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL, Equivalente a um 
dia de trabalho, para o exercício de 2019 e 2020, a ser descontada no 
mês de março, de todos os trabalhadores das categorias profissionais de 
nossa representação sindical, acima mencionadas, associados ou não ao 
sindicato. Rio de Janeiro/RJ., 14 de fevereiro de 2019.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO
Presidente do SIGABAM

SIGABAM – SINDICATO DOS GARÇONS, BARMEN E MAITRES 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrito no CNPJ sob o n.º 32.087.918/0001-06
Código da Entidade Sindical n.º 020.787.03406-6

EDITAL
Contribuição Sindical Exercício 2019

Em cumprimento ao que determina o art. 605 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) aprovado pelo decreto lei n.º 5.452 de 01 de Maio de 
1943, o SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do 
Estado do Rio de Janeiro, vem pelo presente Edital, comunicar aos 
senhores empregadores de membros da categoria representada por 
este Sindicato, no Estado do Rio de Janeiro, (Rio e grande Rio), que a 
contribuição Sindical, no exercício de 2019, relativa aos seus empregados, 
Garçons, Garçonetes, Barmen, Maitres, Cumins, Atendentes de mesas 
de Restaurantes e Atendentes de Mesas de Restaurante self-service,
com vínculo empregatício, que atuam em função da sala, bar e balcão, 
deverá ser descontada na folha de pagamento do mês de Março de 2019 
e recolhida à Caixa Econômica Federal. Ex. VI do art. 582 da CLT sob as 
penas dos Arts. 600 e 608 do mesmo Diploma Legal, correspondendo esta 
Contribuição Sindical a 1/30 (um trigésimo) da remuneração do empregado. 
Correspondendo-se como remuneração a soma do salário contratual 
acrescido de todos os demais ganhos decorrentes do Contrato de Trabalho 
consoante o que determina o artigo 580 inciso I combinado com os Arts. 
457 e 458, todos da CLT. Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2019.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO 
Presidente do SIGABAM

Óleo e gás agitam fusões 
e aquisições em 2018
Crescimento 
de mais de 64% 
é o maior nos 
últimos 20 anos

O ano de 2018 foi de pu-
jança para setor de óleo e 
gás brasileiro. Uma pesquisa 
realizada pela empresa de 
consultoria KPMG revela 
que as empresas de óleo e 
gás realizaram, no acumu-
lado de 2018, 46 operações 
de fusões e aquisições, um 
aumento de mais de 64% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, que totali-
zou 28. Trata-se da maior 
alta computada em duas dé-
cadas no setor petrolífero. 

Em abril do ano passa-
do, um fato importante e que 
ajudou o setor foi a decisão 
da agência reguladora ANP 
de permitir que as petroleiras 
adotassem em contratos anti-
gos novas regras de conteúdo 
local, consideradas mais sim-
ples e flexíveis pelo merca-
do. E já no primeiro semestre 
de 2018, o governo fez dois 
grandes leilões de petróleo, 

um sob regime de concessão 
e outro sob regime de partilha 
de produção, por exemplo.

Em síntese, um conjunto 
de mudanças ajudou a incre-
mentar fusões e aquisições 
no setor. E o resultado é que 
o total de negócios fechados, 
em 2018, foi recorde desde 
1998, quando foi iniciado pela 
KPMG um levantamento com 
43 setores da economia brasi-
leira. Segundo a consultoria, 
o mercado espera que o esse 
ritmo seja mantido nos próxi-
mos anos com a previsibilida-
de da agenda de licitações.  

A pesquisa apontou ain-
da que, das 46 operações de 
2018, o maior número (30) 
foi de transações do tipo 
CB1, ou seja, estrangeiro 
adquirindo, de brasileiros, 
uma empresa estabelecida 
no Brasil. As outras transa-
ções foram 13 domésticas,
1 CB3 e 2 CB4. A relativa a 
CB3 inclui empresa de ca-
pital majoritário brasileiro 
adquirindo, de estrangeiros, 
capital de empresa estabe-
lecida no Brasil. E as duas 
CB4 referem-se a empresas 
de capital majoritário estran-
geiro adquirindo, de estran-
geiros, capital de empresa 
estabelecida no Brasil. 

Ações da Avon despencam 
após divulgação do balanço

A receita trimestral da Avon 
reportada nesta quinta-feira 
veio abaixo das estimativas de 
analistas, refletindo a queda 
no número de representantes 
de vendas e uma diminuição 
na demanda por seus produtos 
na América Latina.  O resulta-
do fez as ações da empresa ca-
írem até 19%. A receita no sul 
da América Latina, incluindo 
Brasil e a Argentina, caiu 15%, 
a US$ 488,3 milhões. 

A receita total teve queda de 
11%, para US$ 1,4 bilhão, abaixo 
da estimativa média de analistas 
de US$ 1,43 bilhão, segundo 
dados do IBES da Refinitiv. O 
prejuízo líquido atribuível à 
empresa foi de US$ 77,6 mi-
lhões, ou 0,19 dólar por ação no 
trimestre, ante lucro de 91,5 mi-
lhões de dólares, ou 0,17 dólar 
por ação, um ano antes.

Em teleconferência pós 
divulgação de lucro, o dire-
tor financeiro, Jamie Wilson, 
disse que a fabricante de 
cosméticos viu suas maio-
res quedas de representantes 

ativos no Reino Unido, no 
Brasil e na Rússia no trimes-
tre. Por volta das 15:56 desta 
quinta-feira, a ação compa-
nhia tinha queda de 9,3%.

Em geral, o número de 
representantes que vendem 
cosméticos exclusivos da 
Avon entre amigos, parentes 
e comunidades locais dimi-
nuiu 6% no quarto trimestre.

A queda nos números da 
marca acontece meses de-
pois de a empresa lançar 
o plano de reestruturação 
“Open Up Avon”, para en-
frentar a queda dos números 
de representantes. O pla-
no visa expandir, recrutar e 
reter mais representantes, 
além de revitalizar o mode-
lo de venda direta no mundo 
das compras na web. Além 
disso, a fraca demanda por 
cosméticos no Brasil atin-
giu as vendas no segmento 
de beleza, que caíram 2%. 
As ações da empresa caíram 
0,53 dólar, para 2,37 dólares 
por ação.

Resultados da Airbus  
superam expectativas

A Airbus divulgou na 
quinta-feira resultados mais 
consistentes que o esperado 
no quarto trimestre. O maior 
grupo aeroespacial da Euro-
pa registrou lucro operacio-
nal ajustado de 3,096 bilhões 
de euros no quarto trimestre, 
56% maior ante o mesmo 
período do ano anterior, 
após acelerar as entregas de 
aviões nos últimos três me-
ses do ano para compensar 
atrasos.

As receitas subiram 11% 
na mesma comparação, para 
23,286 bilhões de euros.

A empresa disse que de-
cidiu fechar o programa 
A380, ao mesmo tempo em 
que prevê mais entregas 
de aeronaves e lucros em 
2019.

A segunda maior fa-
bricante de aeronaves do 
mundo, atrás somente 
da rival norte-americana 

Boeing, informou que 
atingirá produção men-
sal de 60 jatos da família 
A320 até o meio do ano 
e aumentaria para 63 por 
mês em 2021.

As ações da Airbus subi-
ram com o bom resultado e a 
decisão de abandonar a pro-
dução do deficitário A380. 
O robusto desempenho tri-
mestral elevou as ações da 
Airbus, que subiram 5,4% 
no início da sessão desta 
quinta-feira.

Analistas esperavam lu-
cro operacional ajustado 
de 2,292 bilhões de euros, 
com faturamento de 22,372 
bilhões de euros, segun-
do pesquisa realizada pela 
Reuters. A Airbus previu 
880-890 entregas de aero-
naves comerciais - mais 
que as 800 em 2018, e um 
lucro operacional 15% 
maior este ano.



Acidentalmente, exchange transferiu 
bitcoins para carteiras frias

A EY, antiga Ernst and Young, descobriu que a ca-
nadense QuadrigaCX acidentalmente moveu 103 bitcoins 
para uma carteira que não pode ser acessada. O pitoresco 
é que a empresa de auditoria foi indicada pela própria di-
retoria da exchange perante o juiz que trata da proteção 
contra a falência, realizada no dia 5 de fevereiro. No docu-
mento consta: “No 6 de fevereiro de 2019, a Quadriga, 
imprudentemente, transferiu 103 bitcoins avaliados em 
aproximadamente 468.675 dólares canadenses para car-
teiras frias, com as quais, atualmente, não tem o menor 
acesso. Porém, a gerência trabalha para recuperar essas 
criptomoedas em várias carteiras frias.”

Como a transferência ocorreu um dia após a Suprema 
Corte da província de Nova Escócia ter aceitado o pedido 
de proteção realizado, tudo indica que a viúva Jennifer 
Robertson, atual diretora da exchange, não demonstra 
muita preocupação com a Justiça. A EY assumiu o con-
trole de vários dispositivos eletrônicos da QuadrigaCX, 
como laptops, smartphones, USBa, que supostamente 
eram de propriedade ou usados por Cotten para operações 
na exchange. A empresa os mantém em um cofre alugado. 
Assumiu também o controle dos fundos remanescentes 
da bolsa e deve transferi-los para uma carteira offline da 
instituição para que os valores sejam ajuizados. Os crip-
toativos e quantidades remanescentes são os seguintes: 
51 BTC(inicialmente eram 154 BTC), 0,013 BSV, 33 
BCH, 2032 BTG, 822 LTC e 951LTH, totalizando 902 mil 
dólares canadense.

Amazon abandona plano de sede em NY
A Amazon.com cancelou abruptamente os planos de 

construir uma sede em Nova York depois da oposição de 
políticos locais e de alguns de seus vizinhos. A busca da 
Amazon por uma segunda sede, que ela descreveu como 
HQ2, foi considerada um enorme sucesso de relações 
públicas de um ano, atraindo publicidade e interesse mun-
dial de cidades dos Estados Unidos e do Canadá. A Ama-
zon ficou surpresa com a brusca e até grosseira recepção 
de alguns nova-iorquinos.

Receita intima investidor de criptomoedas
O Serviço de Fiscalização da Receita Federal está in-

timando um dos maiores investidores a prestar esclare-
cimentos minuciosos sobre o histórico de suas transa-
ções efetuadas no mercado brasileiro de criptomoedas. 
No Termo de Início de Fiscalização, o auditor do fisco 
exige que a pessoa citada envie “comprovantes de todas 
as transações com moedas virtuais (bitcoins e outras), 
no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 
2017, com as respectivas notas de corretagem ou quais-
quer outros documentos comprovando a conversão em 
outras moedas reais. Além desses comprovantes, tam-
bém é solicitado que o contribuinte demonstre a origem 
de saldo em bitcoins que possuía em 31/12/2014, ou 
seja, apresentar comprovantes de todas as transações 
efetuadas com moedas virtuais que resultaram no sal-
do existente nesta data. O motivo dessa fiscalização é 
porque a pessoa sob fiscalização não incluiu qualquer 
menção sobre moedas virtuais em suas declarações de 
imposto de renda.
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DIFERENCIAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.310.834/0001-78 - NIRE: 33.3.0028934-8

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de 
dezembro de 2018. 1. Data, Horário e Local: Aos 31 dias do mês de dezem-
bro de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Diferencial Energia Partici-
pações S.A., na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente 
Vargas, 482, 17º andar, Centro, CEP 20071-000 (“Companhia”). 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da 
Lei nº 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”), em virtude da presença da totalidade dos 
acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Compa-
nhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. 3. 
Publicações: As demonstrações financeiras e o relatório da administração 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompa-
nhados das notas explicativas, foram publicados no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro, nas páginas 3 e 4, e no Jornal Monitor Mercantil, na página 
8, ambos no dia 4 de julho de 2018, bem como se encontravam arquivados na 
sede da Companhia desde 1 de junho de 2018 à disposição dos acionistas. 4. 
Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Lanari Prado; Secretário: Sr. Paulo Lanari Pra-
do. 5. Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) deliberar sobre a destina-
ção do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 
em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar aumento do capital social 
da Companhia e a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; e (ii) autorizar a prática de todos os atos necessários à 
formalização das deliberações acima descritas pela administração da Com-
panhia. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas, por una-
nimidade de votos dos acionistas presentes, sem quaisquer reservas ou res-
salvas: Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Aprovar as contas dos adminis-
tradores, as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial e as notas ex-
plicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017. 6.2. Aprovar, após análise e aprovação dos documentos descritos no 
item 6.1, tendo em vista que a Companhia apresentou lucro contábil no exer-
cício de 2017 no montante de R$5.219.073 (cinco milhões, duzentos e deze-
nove mil e setenta e três reais), destinar tal valor para a redução da conta de 
prejuízos acumulados. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.3. Aprovar o 
aumento do capital social da Companhia em R$3.484.540,55 (três milhões, 
quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e 
cinco centavos), mediante a emissão de 3.746.818 (três milhões, setecentas 
e quarenta e seis mil e oitocentas e dezoito) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. O preço de emissão das novas ações é de R$ 0,93 (no-
venta e três centavos) por ação e foi fixado de acordo com os critérios do arti-
go 170, §1º, inciso II da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia 
de R$11.145.276,06 (onze milhões, cento e quarenta e cinco mil e duzentos e 
setenta e seis reais e seis centavos) dividido em 11.987.549 (onze milhões, no-
vecentas e oitenta e sete mil e quinhentas e quarenta e nove) ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, para R$14.629.816,61 (quatorze mi-
lhões, seiscentos e vinte e nove mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta 
e um centavos) dividido em 15.734.367 (quinze milhões, setecentas e trinta e 
quatro mil, trezentas e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. 6.3.1. As ações ora emitidas são subscritas e integralizadas pe-
los acionistas da Companhia abaixo indicados, nos termos dos boletins de 
subscrição que constituem o Anexo I a esta ata, da seguinte forma: O acionis-
ta Eduardo Lanari Prado subscreve e integraliza 1.393.934 (um milhão, tre-
zentas e noventa e três mil, novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, no 
presente ato, mediante a utilização de recursos aportados à Companhia a tí-
tulo de adiantamento para futuro aumento de capital; (ii) O acionista Breno 
Silva Nogueira subscreve e integraliza 2.143.167 (dois milhões, cento e qua-
renta e três mil, cento e sessenta e sete) ações ordinárias, no presente ato, 
mediante a utilização de recursos aportados à Companhia a título de adianta-
mento para futuro aumento de capital; e (iii) O acionista Paulo Lanari Prado 
subscreve e integraliza 209.717 (duzentas e nove mil, setecentas e dezesse-
te) ações ordinárias, no presente ato, mediante a utilização de recursos apor-
tados à Companhia a título de adiantamento para futuro aumento de capital. 
6.3.2. Consignou-se que os acionistas Sergio Hideo Nomura e Marina 
Grande Participações Ltda. renunciaram expressamente ao seu direito de 
preferência à subscrição das ações ora emitidas. 6.4. Ato contínuo, aprovar o 
aumento do capital social da Companhia em R$26.185.170,75 (vinte e seis 
milhões, cento e oitenta e cinco mil e cento e setenta reais e setenta e cinco 
centavos), mediante a emissão de 28.156.097 (vinte e oito milhões, cento e 
cinquenta e seis mil e noventa e sete) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. O preço de emissão das novas ações é de R$ 0,93 (noventa e 
três centavos) por ação e foi fixado de acordo com os critérios do artigo 170, 
§1º, inciso II da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de
R$14.629.816,61 (quatorze milhões, seiscentos e vinte e nove mil e oitocen-
tos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) dividido em 15.734.367
(quinze milhões, setecentas e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$40.814.987,36
(quarenta milhões, oitocentos e quatorze mil e novecentos e oitenta e sete re-
ais e trinta e seis centavos) dividido em 43.890.464 (quarenta e três milhões, 
oitocentos e noventa mil e quatrocentos e sessenta e quatro) ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal. 6.4.1. As ações ora emitidas são subs-
critas pelos acionistas ingressantes, Geminis Investments LLC e Eduardo 
Duarte Prado, ambos devidamente qualificados nos termos dos boletins de
subscrição anexo à presente ata na forma do Anexo I, da seguinte forma: (i) 
Geminis Investments LLC subscreve 25.156.429 (vinte e cinco milhões,
cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove) ações ordinárias, no 
presente ato, mediante capitalização de créditos detidos contra a Compa-
nhia, sendo que a integralização de tais ações será realizada num prazo de
até 60 (sessenta) dias contados da data desta assembleia; e (ii)  Eduardo
Duarte Prado subscreve e integraliza 2.999.668 (dois milhões, novecentos e 
noventa e nove mil, seiscentas e sessenta e oito) ações ordinárias, no presen-
te ato, mediante a utilização de recursos aportados à Companhia a título de
adiantamento para futuro aumento de capital. 6.4.2. Consignou-se que a tota-
lidade dos demais acionistas da Companhia - a saber, Breno Silva Noguei-
ra, Eduardo Lanari Prado, Paulo Lanari Prado, Sergio Hideo Nomura e
Marina Grande Participações Ltda. – renunciam neste ato expressamente 
ao seu direito de preferência à subscrição das ações ora emitidas, de modo a 
permitir que a Geminis Investments LLC e o Sr. Eduardo Duarte Prado in-
gressem na Companhia na qualidade de acionistas, subscrevendo em con-
junto 28.156.098 (vinte e oito milhões, cento e cinquenta e seis mil, noventa e 
oito) ações ordinárias. 6.5. Aprovar, em virtude do aumento de capital, que o 
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passe a vigorar com a se-
guinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 40.814.987,36 (quarenta 
milhões, oitocentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e 
seis centavos), dividido em 43.890.464 (quarenta e três milhões, oitocentos e 
noventa mil e quatrocentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal”. 6.6. Autorizar a prática pela administração da Com-
panhia de todos os atos necessários para efetivação dos aumentos de capital 
acima aprovados. 6.7. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumá-
rio, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, 
assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro (RJ), 31 de dezembro de
2018. Mesa: Eduardo Duarte Prado - Presidente; Paulo Lanari Prado - Se-
cretário. Acionistas: Eduardo Lanari Prado; Breno Silva Nogueira; Paulo 
Lanari Prado; Marina Grande Participações Ltda. p.p Eduardo Duarte Pra-
do; Sergio Hideo Nomura. Acionistas Ingressantes: Geminis Invest-
ments LLC - p.p Paulo Lanari Prado; Eduardo Duarte Prado. Arquivada na 
JUCERJA sob o nº 00003500939 em 31/01/2019.

03ª VARA CÍVEL – REGIONAL DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ.
EDITAL de 1º e 2º LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05(cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial proposta por ROSSANA 
BUSSADE MACEDO BASTOS em face de YAN CHIOZZO 
PEREIRA E OUTROS - Processo nº 0012088-17.2009.8.19.0207 
(2009.207.012173-9), passado na forma abaixo: A DRA. 
FRANCOISE PICOT CULLY - Juíza de Direito em Exercício da 
Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a YAN 
CHIOZZO PEREIRA – CPF Nº. 111.033.397-58; YURI CHIOZZO 
PEREIRA – CPF Nº. 111.033.547-44; VERÔNICA CHIOZZO 
MOREIRA DE ALMEIDA PEREIRA – CPF Nº. 699.586.707-63; 
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA PEREIRA – CPF Nº. 550.344.897-
91; PAULO ROBERTO RIBEIRO ANTUNES e sua mulher LILIA 
MARIA DE MELO ANTUNES, na qualidade de Promitentes 
Cedentes e MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA e sua 
mulher SANDRA MARIA OZÓRIO CERQUERIA, na qualidade 
de Promitentes Vendedores, conforme descrito no documento 
ás fls. 523/528, na forma do Inciso I, VI e VII – Art. 889 do CPC,
de que no dia 21/02/2019 às 12:00 horas, no Átrio do Fórum, à 
Praia de Olaria s/nº, Térreo, Fórum – Cocotá, Ilha do Governador/
RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, 
disponível no sitio: www.gustavoleiloeiro.lel.br, será vendido 
acima da avaliação, ou no dia 27/02/2019 pela melhor oferta, a 
partir de 50% do valor da avaliação - §único – Art. 891 do CPC, o 
DIREITO E AÇÃO ao imóvel situado à RUA TEODORO BRAGA 
Nº 191, BAIRRO JARDIM CARIOCA – ILHA DO GOVERNADOR/
RJ. Avaliação: R$ 1.700.000,00 (Hum milhão e setecentos mil 
reais). Conforme certidão do 11º RGI - matriculado sob o nº 5039, 
descrito como Lote 19 da Quadra D do P.A 32.513, com frente 
para a Rua Projetada C, atual Rua Teodoro Braga, localizado 
no lado par, a 228,50m do alinhamento do Jardim Projetado, 
formando pelo encontro das Ruas A, B e C, na Ilha do Governador 
– Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, constando no ato 
R-10 COMPRA VENDA: Em favor de MARCOS CESAR LESSA 
CERQUEIRA e s/m SANDRA MARIA OZÓRIO CERQUEIRA; AV-
11 REVISÃO DE LOGRADOURO: A antiga Rua Projetada C tem 
hoje a denominação de Rua Teodoro Braga. Consta prenotado sob 
o nº. 539246, em 30/03/2012, Escritura Pública de Promessa de 
Venda, datada 30/04/2004, do 19º Ofício de Notas, desta cidade, 
Livro M-257, às fl. 102. Débito de IPTU no exercício de 2006 á 
2018, no total de R$ 116.696,13, mais os acréscimos legais. Taxa 
de Incêndio, FUNESBOM inscrição nº 1547198-0 apresenta débito 
no exercício de 2017 = R$ 224,86. - O imóvel será vendido livre de 
débitos de IPTU e TAXAS, de acordo com o artigo 130 - § Único 
do C.T.N c/c § 1º, do Art. 908, do CPC. Condição de pagamento: 
Arrematação á vista, acrescido da comissão de 5% ao Leiloeiro, e 
ás custas de cartório de 1% até o máximo permitido. As certidões 
estão nos autos. Caso os devedores não sejam encontrados, 
fica(m) por intermédio deste edital, intimados do Leilão Público 
Presencial, na forma do Inciso I e §único - Art. 889 do CPC. Para 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente 
Edital, outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. Rio de Janeiro, 18/01/2019. Eu, Cristina Carla Rodrigues. 
Mat. 01-23571 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Extrato da Ata da AGE: Data, Horário e Local: Ao 30/01/19, às 20h na Praia 
de Botafogo, n° 300, sala 501 e sala 701, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari - Presidente e Sr. Pablo Luis Gay-Ger - Secretário. Convocação 
e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital 
social da Cia., em razão do que fica dispensada a convocação nos termos do 
§4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta
de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações Aprovadas: Con-
forme recomendação do Conselho de Administração, os acionistas aprovam
por unanimidade de votos a distribuição de juros sobre capital próprio (1ª par-
cela) no montante de R$ 60 milhões a ser registrado nas Demonstrações Finan-
ceiras de janeiro 2019 e a ser pago em ou antes de 31/12/19. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano
Carlos Ferrari - Presidente e Sr. Pablo Luis Gay Ger - Secretário. Repsol S.A., 
Repsol Exploración S.A., Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia
Blanco, Hu Xinmiao, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José
Carlos de Vicente Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Li Yonglin,
Guillermo Llopis García e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deli-
beração acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Cia.. RJ, 30/01/19.
Secretário da Mesa: Pablo Luis Gay-Ger. Jucerja nº 3515477 em 11/02/19.

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01 /2019
(Retifica Concorrência Pública nº 01/2018)

OBJETO: a seleção da proposta mais vantajosa para a Prefeitura 
de Queimados pela outorga da concessão da implantação, gestão, 
operacionalização e exploração de estacionamento rotativo pago de 
veículos automotores, em locais específicos, bem como a implantação, 
manutenção da sinalização vertical/horizontal, e investimento, em regime 
de empreitada integral, visando aumentar o número e a rotatividade 
de vagas pelo sistema digital, com uso de equipamentos eletrônicos 
digitais móveis, aplicativos em telefones celulares, SMS, Operadores 
de tráfego (agentes de estacionamento), Pontos de Vendas, emissores 
eletrônicos de comprovante de pagamento do tempo de estacionamento, 
sistemáticas suplementares de pagamento, como aquisição de créditos via 
dispositivos móveis, internet e habilitação via telefonia, incluindo gestão, 
implantação, operação, controle e manutenção de sistema de informação 
on-line para operacionalização do “Rotativo Queimados”. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 6302/2017/11. RETIRADA DO EDITAL: www.
queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 
09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de( uma 
) RESMA DE PAPAEL A4, CD – ROM ou DVD – ROM e carimbo do CNPJ 
da Empresa. ONDE SE LÊ: DATA / HORA: 20/03/2019 as 10:00 horas
LEIA-SE: DATA / HORA: 03/04/2019 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas 
Presidente

CLUBE NÁUTICO SÍTIO BOM
CONVOCAÇÃO: Conforme determina o Art. 41 do Estatuto do Clube Náu-
tico Sítio Bom e por solicitação do Presidente Sr. Carlos Coelho Macedo,
convocamos os senhores sócios-proprietários para AGO a ser realizada no 
dia 23/02/2019, na Sede do Clube, às 9:30h com quórum legal e às 10h com 
qualquer nº. de sócios-proprietários presentes, a fim de serem discutidos e de-
liberados os seguintes assuntos: 01. Retrospectiva dos Trabalhos realizados; 
02. Prestação e Aprovação das contas de 03/2018 a 02/2019 com o parecer do 
Conselho Fiscal; 03. Eleição de Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesou-
reiro, Diretoria (Social, Sede, Esportes) e Conselho Fiscal (3 Efetivos e 3 Suplen-
tes) para mandato até 02/2020; 04. Aprovação do orçamento anual fixando os
valores da mensalidade, venda de títulos, transferências de título e joia náutica, 
taxa de ocupação de vaga náutica e demais taxas; 05. Aprovação do repasse
do custo de R$ 10,00 para distribuição de convocações e atas das assembleias, 
balancetes, comprovantes de quitação; cobrança de inadimplentes, com isenção 
para aqueles que optarem por recebê-las por e-mail. 06. Aprovação de cota extra
para que os náuticos ressarçam ao Clube as despeças que deram causas e não
foram cobertas pelas receitas no último exercício; 07. Apreciação e aprovação
do TAA - Termo de Ajuste Ambiental proposto pela SMMA - Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente do Município de Mangaratiba; 08. Aprovação de cota extra
para fazer frente ao TAA; 09. Aprovação da fração de responsabilidade do setor 
náutico no TAA; 10. Aprovação da exclusão dos sócios inadimplentes; 11. Apro-
vação do pré-orçamento para instalação do controle de acesso; 12. Aprovação 
de proibição de realização de festas particulares na área da piscina, que impeça 
o acesso dos demais sócios naquele local ou evento; 13. Assuntos Gerais. 

Mangaratiba, 13 de fevereiro de 2019. 
Carlos Coelho Machado – Presidente

TOTVS apura receita de R$ 1,547 bi em 2018
Companhia  
teve crescimento 
de 18% de Ebitda 
Ajustado  
de Software 

A TOTVS desenvolvedo-
ra de soluções de negócios 
para empresas de todos os 
portes, reportou crescimento 
de 38,8% do lucro líquido 
ajustado no quarto trimes-
tre. “Em um período de lenta 
recuperação econômica do 
país e muitas incertezas, a 
companhia foi capaz de reto-
mar a aceleração do seu cres-
cimento orgânico em receita 
de Software, atingindo altas 
de 8% no último trimestre 
e 6% no ano, impulsionada 
pela receita recorrente, que 
totalizou R$1,547 bilhão”, 
destacou a empresa em co-
municado. No terceiro tri-
mestre, divulgado em no-
vembro, a empresa obteve 
crescimento de 83,5% no 
lucro líquido ajustado.

De acordo com o balanço, 
esse desempenho, associado 
a uma maior eficiência ope-
racional, gerou no ano au-
mento do Ebitda Ajustado de 
Software em 18% e Margem 
Ebitda Ajustada de Software 
de 16,4%. Como consequên-
cia, o Lucro Líquido somou 
R$133,8 milhões, com cres-
cimento de 38,8% na com-
paração ano-a-ano.

“Esses resultados de-
monstram que a TOTVS 
já construiu um modelo de 
subscrição consolidado, que, 
juntamente com a Receita de 
Manutenção, representa uma 
sólida base de Receita Recor-
rente, que encerrou o quarto 
trimestre com 97,9% de taxa 
de renovação de clientes. Adi-
cionalmente, a Receita Re-
corrente Anualizada chegou 
ao patamar de R$1,7 bilhão”, 
ressaltou a empresa.

Outro avanço apontado no 
balanço em 2018 se compa-
rado a 2017, foi a posição fi-
nanceira da companhia, com 
Geração Livre de Caixa 14% 
maior e queda de 84% da Dí-
vida Líquida. “Estamos pre-
parados para um novo ciclo 

Dennis Herszkowicz: ‘É essa energia de realizar, cumprir, 
entregar e até refazer se for preciso’

de crescimento, sustentado 
pelo melhor e mais amplo 
portfólio de soluções de ges-
tão, além de buscar oportu-
nidades em novos merca-
dos, que nos façam avançar 
na cadeia de valor de nos-
sos clientes”, diz Gilsomar 
Maia, CFO da TOTVS.

Projeção do ano

Para 2019, a companhia 
inicia o ano ainda mais foca-

da na satisfação e no sucesso 
de seus clientes, mantendo 
o espírito empreendedor e 
o propósito de simplificar o 
mundo dos negócios. “É essa 
energia de realizar, cumprir, 
entregar e até refazer se for 
preciso, sempre com inteli-
gência e equilíbrio, que apli-
caremos em cada ação, aten-
dimento, venda e projeto em 
que trabalharemos”, acres-
centa Dennis Herszkowicz, 
CEO da TOTVS.

Brumadinho leva CVM a analisar 
quatro processos contra Vale

A Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) está analisando 
os quatro processos administra-
tivos não sancionadores contra 
a mineradora Vale, no caso do 
rompimento da barragem em 
Brumadinho (MG). Eles estão 
nas gerências de Acompa-
nhamento de Empresas 2 e 4 
da Superintendência de Re-
lações com Empresas (SEP) 
o processo aberto no dia 25 
de janeiro para acompanhar 
as divulgações da Vale sobre 
o rompimento de barragem 
e seus desdobramentos, e os 
dois processos abertos no 
dia 28, para apurar eventual 
responsabilidade de adminis-
tradores nos fatos relaciona-

dos à tragédia e para analisar 
reclamações de investidores 
e do público em geral sobre 
o assunto. Já o processo aberto 
em 31 de janeiro para apurar re-
clamações de investidores e da 
população sobre o mesmo tema 
está sendo analisado na Gerência 
de Orientação ao Investidor 2.

As apurações até o momento 
se relacionam aos deveres fidu-
ciários da companhia Vale em 
relação aos acionistas e investi-
dores efetivos ou potenciais. A 
Comissão esclareceu que essa 
apuração “não inclui atuação 
sobre questões relativas à legis-
lação ambiental, as quais vêm 
sendo objeto de atuação das 
instituições competentes”.
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Juízo de Direito da 04ª Vara Cível 
Fórum Regional da Leopoldina/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMA-
ÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial proposta por R.D.R FACTORING 
LTDA em face de BRASIL STEEL COMERCIAL E INDUSTRIAL 
LTDA E OUTROS - Processo nº. 0000468-67.2007.8.19.0210 
(2007.210.000496-0), passado na forma abaixo: O DR. RENATO 
ROCHA BRAGA - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER 
aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a BRASIL STEEL COMERCIAL E 
INDUSTRIAL LTDA – CNPJ Nº. 68.673.508/0001-94; SILVIA HE-
LENA DE SOUZA PIMENTEL – CPF Nº. 827.173.387-72 E ANIZIO 
ANTÔNIO ALMEIDA COURY – CPF Nº. 536.450.307-00, na forma 
do Inciso I – Art. 889 do CPC, que no dia 20/02/2019, às 12:00 
horas, no Átrio do Fórum desta Regional, situado na Rua Filomena 
Nunes, nº 1.071, Olaria/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO POR-
TELLA LOURENÇO, e disponível pelo sitio: www.gustavoleiloeiro.
lel.br, será vendido acima da avaliação, ou no dia 26/02/2019, pela 
melhor oferta, a partir de 50% do valor da avaliação – Art. 891 do 
CPC, os seguintes imóveis: RUA IBIÁ Nº. 517, BLOCO 05 – APTO. 
801, TURIAÇU, AVALIAÇÃO = R$ 136.000,00. Conforme certidão 
do 8º RGI - matriculado sob o n° 85806-A, registrado em nome de 
ANEZIO ANTÔNIO ALMEIA COURY, brasileiro, solteiro, AV.5 RE-
TIFICAÇÃO “EX-OFFÍCIO DO ATO à matrícula, para tornar certo 
que o nome do proprietário é ANIZIO ANTONIO ALMEIDA CURY; 
R.9 PENHORA EM 1º GRAU: Oriunda da própria ação. Não apre-
senta débito de IPTU. Taxa de incêndio 2014 á 2017 = R$ 148,29; 
2º Imóvel: - APARTAMENTO 102, DA AV. ALFREDO BALTAZAR 
DA SILVEIRA, Nº 1050, RECREIO DOS BANDEIRANTES/RJ. Ava-
liação: R$ 979.416,00. Conforme certidão do 09º RGI - matriculado 
sob o n° 206.430, constando no ato R-02 CONSTRUÇÃO: habite-
se em 03/02/95; R-08 COMPRA E VENDA: Em favor de SILVA 
HELENA DE SOUZA PIMENTEL, brasileira, solteira; R-09 HIPO-
TECA: Em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede em 
Brasília-DF, para garantia da dívida de R$ 207.000,00; R-11 PE-
NHORA: 12ª VFP - Execução Fiscal nº 2004.120.043068-9; R-12 
PENHORA: Oriunda da própria ação; R-13 PROMESSA DE COM-
PRA E VENDA: feita por SILVIA HELENA DE SOUZA PIMENTEL, 
anteriormente qualificada, em favor de PAULO ROBERTO ROQUE 
DA SILVA, e s/m DIVA DE FÁTIMA TAVARES GARCIA DA SILVA. 
Débito de IPTU 2000 à 2017 com EXIGIBILIDADE SUSPENSA e 
2018 = R$ 4.940,26, mais os acréscimos legais. Taxa de incêndio, 
em débito no exercício de 2017 = R$ 149,91. – Caso haja débito de 
Condomínio, será apresentado no dia do leilão. - Os créditos que 
recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão 
sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a or-
dem de preferência, na forma do §1º - art. 908 do CPC. Condições: 
Pagamento inicial (imediato) de 30% (trinta por cento), acrescido 
de 5% de comissão ao leiloeiro, e ás custas de cartório, comple-
mentação no prazo de 15 (quinze) dias. As certidões estão nos 
autos. Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio deste 
edital, na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos 
nesses autos intimados do Leilão Público Presencial, na forma 
do Art. 889 e seus incisos do CPC. Para conhecimento de todos 
os interessados, foi expedido o presente Edital, outro na íntegra 
está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. Rio de Janeiro, 
09/01/2019. Eu, André Ricardo Gonçalves dos Santos - Responsá-
vel pelo Expediente – mat. 01/9861, o fiz datilografar e subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA 34ª VARA CÍVEL 
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMA-
ÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDO-
MÍNIO DO EDIFÍCIO TEERÃ em face de LUIS CARLOS LARA 
MORITZ E OUTROS - Processo nº. 0002040-64.2011.8.19.0001, 
passado na forma abaixo: O DR. JOAO MARCOS DE CASTELLO 
BRANCO FANTINATO - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ 
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a LUIS CARLOS LARA 
MORITZ – CPF nº 003.605.037-72 e o ESPÓLIO DE LIA BRAN-
DÃO MORITZ – CPF nº. 012.500.717- 55, na pessoa do seu repre-
sentante legal FLÁVIA BRANDÃO MORITZ, na forma do Art. 889, 
Inciso I do CPC, que no dia 21/02/2019, às 14:30 horas, no Átrio 
do Fórum da Capital, à Av. Erasmo Braga, n°115, Térreo, (Hall 
dos Elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público GUSTAVO 
PORTELLA LOURENÇO, disponível no sítio:www.gustavoleiloes.
lel.br e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, será vendido acima 
da avaliação, ou no dia 26/02/2019, pela melhor oferta, a partir de 
50% do valor da avaliação – Art. 891 do CPC, o APARTAMENTO 
701 DO EDIFICIO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPA-
CABANA, 866 – COPACABANA. Avaliação: R$ 1.229.497,00 (Um 
milhão, duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e 
sete reais). Conforme certidão do 05º RGI - matriculado sob o nº. 
45892, constando no ato R - 01 DOAÇÃO: a LUIZ CARLOS LARA 
MORITZ, casado pela comunhão de bens com LIA BRANDÃO 
MORITZ; R - 06 PENHORA: Oriunda da própria ação. Débito de 
IPTU no exercício de 2010 á 2018 = R$ 27.737,33. Taxa de Incên-
dio de 2013 á 2017 = R$ 555,70. - O imóvel será vendido livre dos 
débitos de IPTU e TAXAS, na forma do art.130, § Único do C.T.N 
c/c § 1º, do artigo 908 CPC. Condição de pagamento: Arremata-
ção à vista, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e ás Cus-
tas de Cartório de 1% até o máximo permitido. As certidões estão 
nos autos. Ficam os executados e credores por intermédio deste 
edital, intimados do Leilão Público Presencial, na forma do Art. 
889 e seus incisos do CPC. E para que cheque ao conhecimento 
de todos os interessados foi expedido o presente, que será publi-
cado através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br 
e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887, 
§ 2º e 3º do CPC, e afixado no Átrio do Fórum. Rio de Janeiro, 
17/01/2019. Eu, Mariana da Silva Pinho Nogueira, Responsável 
pelo Expediente - Mat. 01-29949, o subscrevo. 

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação Reunião de Socios Cotistas. Ficam convidados os Srs. 
Sócios Quotistas da Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda., socie-
dade limitada brasileira, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) 08.670.505/0001-75, para a reunião 
extraordinária de sócios, a ser realizada na Rua da Quitanda, 60, pav. 3, 
Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-030, no dia 25/02/2019, em 1ª convocação, 
às 10h00, com a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 
do capital social ou, não atendido esse quórum, às 11h00 do mesmo dia, 
com a presença de qualquer número de sócios, com a seguinte agenda 
e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
(i) retirada da sócia quotista Raquel Gonçalves Coimbra Flexa, brasileira,
solteira, nascida em 26/03/1980, engenheira, CPF/MF 08732217706, CI
118791235 IFP-RJ, residente e domiciliada na Rua Pontes Correia, 126,
apto 801, Andaraí, RJ/RJ, CEP 20541-142, da sociedade, e da cessão one-
rosa de sua participação à sócia quotista Innvent Consultoria e Participa-
ções Ltda., sociedade limitada brasileira, CNPJ/MF 10.529.570/0001-27,
com sua sede na Av. Graça Aranha, 182/2º, Centro, RJ/RJ, CEP 20.040-
004; (ii) alteração do endereço da sede social para a Rua da Quitanda, 60,
pav. 3, Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-030; (iii) inclusão no objeto social da
sociedade da atividade de ‘assessoria e consultoria de qualquer natureza’;
e (iv) alterações no contrato social como resultado de todas as medidas
anteriores, bem como eventuais outros temas de interesse social”. Serão
admitidos à reunião os sócios da sociedade (munidos de documento de
identidade com foto) ou seus procuradores e advogados, desde que com
instrumento de procuração que atenda os requisitos legais. RJ, 11/02/2019. 
Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S/A
CNPJ: 03.258.983/0002-30
AUDITORIA AMBIENTAL

A USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S/A, torna público que 
entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 28.01.2019, Relató-
rio de Auditoria Ambiental do ano de 2018, referente atividade de produção 
de energia elétrica a partir de usina termelétrica a gás natural, em ciclo com-
binado, com capacidade instalada de geração de 826,8 MW e informa que 
este estará à disposição para consulta na Av. Almirante Barroso, 52 - 17º 
andar - Centro no Município do Rio de Janeiro, no período de 18/02/2019 a 
22/02/2019, no horário das 9h às 18h. Informa, ainda, que o referido rela-
tório também estará disponível para consulta na biblioteca do INEA, na Av. 
Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Lucro líquido do BB avança 16,8% ao chegar em R$ 12,8 bi 
Banco destaca 
venda de ativos 
que não são 
considerados 
prioritários

Venda de ativos que não 
são considerados prioritários 
e alcançar mais rentabilidade. 
Essas duas mensagens pon-
tuaram a fala do presidente-
executivo do Banco do Brasil, 
Rubens Novaes, que apresen-
tou nesta quinta-feira o resul-
tado do balanço da instituição. 
Acima das expectativas do 
mercado, o lucro líquido do 
BB somou R$ 12,862 bilhões, 
em 2018, com aumento de 
16,8% na comparação com o 
ano anterior. 

O banco, que realizará nes-
ta sexta-feira, às 10h, uma te-
leconferência para comentar 
os resultados com o mercado, 
sinalizou que irá perseguir 
rentabilidade crescente neste 
ano e que prepara as primeiras 
vendas de ativos.

Em entrevista com a im-
prensa, Rubem Novaes, que 
assumiu a presidência-exe-
cutiva do BB em janeiro, 
disse que as participações 
no Banco Votorantim e no 
Banco Patagônia, por exem-
plo, estão na lista de ativos 
que pretende desinvestir por 
considerá-los que não têm 
sinergia com o BB.

O BB inclusive já está con-
tratando uma consultoria para 
avaliar estratégias para o Banco 
Votorantim, do qual divide o 
controle com o Grupo Votoran-
tim. “Estamos avaliando alter-
nativas para esse investimento”, 
disse Novaes, adiantando que 
uma hipótese já descartada é de 
comprar a metade detida pelo 
sócio. Na terça-feira, o Banco 
Votorantim anunciou que teve 
lucro de R$ 282 milhões no 
quarto trimestre, também atin-
gindo a maior rentabilidade em 
vários anos, mas ainda inferior 
à do BB.

Novaes sinalizou que 
manterá as linhas gerais da 
administração recente, com 
foco no controle de despesas 
e na ampliação das receitas 
com tarifas. “Podemos al-

cançar a rentabilidade dos 
bancos privados ou até su-
perar”.

Lucro e crédito

O lucro ajustado do BB no 
quarto trimestre atingiu R$ 
3,845 bilhões, alta de 20,6% 
ano a ano, o que levou o re-
torno sobre o patrimônio lí-
quido (ROE) a 16,3%, o pico 
em 5 anos. De acordo com o 
balanço, a carteira de crédito 
ampliada (empréstimos mais 
as operações com títulos, va-
lores mobiliários privados e 
garantias) totalizou R$ 697,3 
bilhões e cresceu 1,8% em 12 
meses.

O crédito para as empresas 
cresceu 0,7%, no quarto tri-
mestre do ano, em relação ao 
trimestre anterior. O crédito 
para micro e pequenas empre-
sas voltou a crescer após 15 tri-
mestres consecutivos de queda, 
alcançando R$ 39,5 bilhões, au-
mento de 1,2% sobre setembro 
de 2018. A carteira rural apre-
sentou desempenho positivo 
de 5,6% na comparação anual 
(R$ 8,9 bilhões). 

Segundo o banco, a car-

Rubem Novaes: ‘Podemos alcançar a rentabilidade dos bancos privados ou até superar’ 

teira de crédito para pesso-
as físicas cresceu 7,6% em 
12 meses (R$ 13,4 bilhões), 
devido ao desempenho po-
sitivo em crédito consigna-
do (R$ 3,8 bilhões), da alta 
de 8,7% do financiamento 

imobiliário (R$ 3,9 bilhões) 
e crescimento de 13,7% nas 
operações de cartão de cré-
dito. O empréstimo pessoal 
cresceu 55,2% em 2018 e al-
cançou R$ 7,3 bilhões.

O índice de inadimplência 

(atrasos acima de 90 dias) 
ficou em 2,53% em dezem-
bro de 2018. Em 2018, as 
receitas com prestação de 
serviços cresceram 5,8% na 
comparação com 2017, al-
cançando R$ 27,5 bilhões.

Lucas Lima, analista da 
Toro Investimentos, relatou 
ao MONITOR MERCAN-
TIL como avalia o resulta-
do do balanço do Banco do 
Brasil:

Qual a sua análise so-
bre o balanço do Banco do 
Brasil?

- Os resultados apresen-
tados pelo Banco do Brasil 
vieram acima das expecta-
tivas. O lucro líquido recor-
rente atingiu R$3,8 bilhões 
no quarto trimestre de 2018, 
valor acima do consenso, que 
estipulava R$3,6 bilhões. Na 
comparação com o último 
trimestre do ano passado, a 
elevação foi de 22,8%.

As principais influências 
para esta alta foram o au-

mento das receitas com ta-
rifas, assim como o controle 
de custos e despesas, que va-
riaram abaixo do crescimen-
to da inflação. As menores 
despesas de provisão de cré-
dito também contribuíram 
com o presente resultado.

O balanço apresentou 
alguma surpresa?

- Pontos positivos: Gui-
dance ambicioso para 2019: 
crescimento do lucro líqui-
do ajustado entre R$14,5 
bilhões e R$17,5 bilhões; 
lucro líquido não recorrente 
de R$3,8 bilhões, acima do 
consenso, de R$ 3,6 bilhões; 
ROE de 13,9% em 2018 e de 
16,3% no 4T18, ainda abai-
xo dos grandes bancos priva-
dos, mas se aproximando; e 

qualidade do crédito melho-
rou: redução dos níveis de 
inadimplência.

Pontos negativos: queda 
na margem financeira, re-
fletindo a retração na receita 
financeira com operações de 
crédito.

O BB está falando em 
vender parte dele no Voto-
rantim. Qual a sua opinião 
sobre a venda desse ativo?

- O presidente do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, 
afirmou que não tem pressa 
de vender a parte relativa ao 
banco Votorantim e que con-
tratou uma consultoria para 
avaliar este processo, que 
pode se dar de forma total ou 
parcial. Ainda, fica no radar 
o possível desinvestimento 

no banco do Patagônia.
Como parte do processo 

de desinvestimento realiza-
do pelo banco, que iniciou 
com o fechamento de di-
versas agências no Brasil, 
a venda de alguns ativos, 
como os acima citados, 
são relevantes para que a 
Companhia continue cada 
vez mais eficiente. Novaes, 
quando assumiu a gestão da 
estatal, afirmou que deverá 
poupar as “joias da coroa” 
que são as áreas de admi-
nistração de fundos, meios 
de pagamento, seguridade, 
crédito a famílias e a pe-
quenas médias empresas.  

Avaliamos, neste sentido, 
como interessante o progra-
ma de desinvestimentos que 

o Banco está planejando e 
que poderá envolver o banco 
da Patagônia e Votorantim. 
O caixa adquirido, neste sen-
tido, poderá ser direcionado 
para as principais atuações 
da estatal.

Que projeções o mer-
cado faz sobre a atuação 
do BB daqui para frente e 
diante das mudanças que 
o novo governo ‘propõe’ 
para os bancos públicos?

- O mercado espera que o 
novo governo, com indicações 
de executivos do mercado à 
frente dos bancos públicos, 
exemplo de Rubem Novaes, 
muito próximo a Paulo Gue-
des, estudou em Chicago jun-
to do ministro da Economia, e 
Pedro Guimarães no comando 

da Caixa, tomem frente a pro-
cessos de desinvestimentos 
nestes grandes bancos, dando 
prioridade aos serviços mais 
rentáveis do negócio. O go-
verno, que tem mais de 50% 
de ações do banco, pretende 
reduzir a participação nas 
atividades e vender alguns 
ativos que são colocados 
como não-essenciais para a 
estrutura principal de atuação 
do BB.   

Guimarães por exemplo 
informou que tem intenção 
de privatizar área de segu-
ros, cartões, assets e lote-
rias na Caixa. O BB pode 
seguir nessa mesma linha, 
mantendo os produtos e 
serviços mais rentáveis 
para o banco.

Pontos positivos e negativos dos resultados na visão de analista de investimento




