
OPINIÃO
Petrobras: diferenças entre o 
tratamento no exterior e aqui
Cláudio Oliveira, página 2

OPINIÃO
Petrobras: diferenças entre o 
tratamento no exterior e aqui
Cláudio Oliveira, página 2

mercantil www.monitordigital.com.br

ANO CVII - Nº 28.322
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, sábado, domingo e  
segunda-feira, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2019

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,7050

Dólar Turismo R$ 3,8500

Euro R$ 4,1852

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

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

Iuan R$ 0,5463

Ouro (gr) R$ 156,20

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil
Monitor

OPINIÃO
Clínicas 
médicas e a 
contratação 
via sociedade 
em conta
Beatriz 
Dainese, 
página 2

em conta
Beatriz 
Dainese, 
página 2

OPINIÃO
O que podemos 
esperar do 
cenário 
econômico 
brasileiro
Paulo
Eduardo 
Akiyama, 
página 2

econômico 
brasileiro
Paulo
Eduardo 
Akiyama, 
página 2

CONVERSA DE 
MERCADO
Reforma deixa 
mercado feliz, 
mas governo 
tropeça em 
laranjas
Ana 
Borges, 
página 7

VINHO ETC.
Lista de espumantes brasileiros 

campeões em qualidade
Míriam Aguiar, página 4

Juros pesam 2 vezes mais 
na renda do brasileiro
Comprometimento 
em 17 países é de 
9,8%; no Brasil, 20%

O endividamento do brasileiro 
corresponde a pouco mais da meta-
de da renda anual (55%). O percen-
tual é bem inferior à média de 28 
países da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), que chega a 130%.

Porém, no Brasil, o comprome-
timento da renda com pagamento 
de juros e amortizações é o dobro 
da média registrada em uma lista 
de 17 países desenvolvidos – 12 
europeus, além de Estados Unidos, 
Canadá, Austrália, Japão e Coreia 
do Sul.

Estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) mostra 
a composição do endividamento 
dos brasileiros e explica por que se 
compromete tanto a renda no país, 
apesar de o montante dessa dívida 
não ser tão alto.

A média de comprometimento 
da renda com pagamento de juros e 
amortizações nos 17 países estuda-

dos é de 9,8%, enquanto no Brasil 
alcança 20%. Um dos motivos é o 
tipo de endividamento. “A dívida 
mais longa e com mais garantias 
tem menos impacto no orçamento 
doméstico, porque a amortização 
do principal é diluída em muitos 
anos e a qualidade da garantia per-
mite que os juros sejam mais bai-
xos”, explica Estêvão Kopschitz, 
pesquisador do Ipea.

“Os brasileiros investem me-
nos em aquisição de imóveis, por 
exemplo, mas gastam muito com 
cartão de crédito”, aponta Kops-
chitz. Enquanto aqui a parcela do 
endividamento com crédito habita-
cional corresponde a 43%, ele varia 
entre 67% e 97% em países como 
Japão, Alemanha, Países Baixos e 
Noruega.

O outro fator determinante para 
o comprometimento da renda são 
as elevadas taxas de juros pratica-
das no Brasil. Embora elas tenham 
fechado 2018 em queda – média de 
24,1% em dezembro de 2018, face 
a 26,5% em dezembro de 2017 – o 
valor ainda é alto.

O spread (diferença entre o cus-
to do dinheiro para os bancos e os 
juros que eles cobram) subiu muito 
entre julho de 2015 e setembro de 

Kopschitz: brasileiro gasta muito no cartão, mas investe pouco a longo prazo

2016. A queda registrada desde o 
fim de 2016, acompanhando a re-
dução da taxa básica de juros (Se-

lic), não foi suficiente para alterar o 
quadro: o spread estava em 23,02% 
para pessoas físicas.

Apesar de intervenção 
política, Bebbiano não  
se sustenta e deve cair

Em reunião ocorrida nesta 
sexta-feira no Palácio do Planal-
to, o presidente Jair Bolsonaro 
informou ao ministro Gustavo 
Bebianno que decidiu demiti-lo 
do cargo de ministro da Secreta-
ria-Geral da Presidência.

A informação foi divulgada 
à noite pela jornalista Danie-
la Lima, da Folha de S. Paulo,
e também pelo Jornal do SBT. 
“Pessoas próximas ao ministro 
confirmaram na noite desta sexta 
que Gustavo Bebbiano será exo-
nerado e que não há volta na de-
cisão de Bolsonaro. A saída dele 
do governo será formalizada na 
segunda-feira, com publicação 
no Diário Oficial. Bolsonaro 
deixou o ato de exoneração as-
sinado. O presidente esteve com 
Bebianno no início da noite desta 
sexta”, diz Daniela Lima. 

Mais cedo, o ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, havia 
informado a Bebianno que ele 
permaneceria no governo. Tam-
bém foi divulgado que Bolsonaro 
teria acertado com o núcleo mi-
litar do governo que o filho Car-
los Bolsonaro seria afastado das 
questões do governo.

Contudo, Bebianno perdeu 
força no governo após a divul-
gação do uso de candidaturas 
laranjas pelo PSL para desvio de 
recursos de campanha. Bebianno 
vinha tentando empurrar a res-
ponsabilidade para o então presi-
dente licenciado da sigla, deputa-
do Luciano Bivar.

A situação do ministro se de-
teriorou ainda mais na noite da 

última quarta-feira, depois que o 
presidente Jair Bolsonaro com-
partilhou tweets do filho, o vere-
ador Carlos Bolsonaro, que cha-
mou Bebianno de mentiroso. Os 
três tweets de Carlos Bolsonaro 
sobre o assunto foram retuitados 
pelo perfil oficial do presidente.

Humilhado publicamente, o 
secretário-geral da Presidência, 
mandou um recado direto aos 
que defendiam sua demissão. Se-
gundo o deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP), Bebianno ameaçou ex-
por os podres da campanha que 
levou Bolsonaro à Presidência. 
‘“Eu posso cair. Caso isso acon-
teça, Bolsonaro cai junto!’, con-
versa de Gustavo Bebiano com 
um jornalista de Brasilia hoje de 
manhã”, escreveu Teixeira pelo 
Twitter.

Embora a demissão de Bebbia-
no seja dada como certa, auxilia-
res do presidente ressalvam que o 
assunto continuará sendo tratado 
ao longo deste fim de semana, 
conforme informação do jornalista 
Gerson Camarotti, do G1.

José Cruz/ABr

Maduro quer 
dobrar exportação 
de petróleo  
para a Ásia

Como resposta às medidas co-
ercivas impostas pelo governo dos 
Estados Unidos contra o sistema de 
produção e exportação de petróleo 
do seu país, o presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, disse que o 
país enviará para a Ásia uma pro-
dução de petróleo que tradicional-
mente é enviada para os EUA.

O chefe de Estado venezuelano 
afirmou que “a Ásia seria o destino, 
estamos construindo a rota asiática 
há muitos anos, é uma rota bem-
sucedida que exige mais e mais vo-
lumes e quantidades de petróleo”, 
disse ele durante entrevista exclusi-
va à Associated Press (AP).

Nesse contexto comercial, a Ve-
nezuela considera o fortalecimento 
da exportação de petróleo para a 
Índia, já que é o maior consumidor 
desse item em todo o continente 
asiático e o segundo no mundo de-
pois dos EUA.

Neste sentido, o chefe do Mi-
nistério do Petróleo e presidente 
da Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa), Manuel Quevedo, expressou 
a intenção de fortalecer e dobrar 
a compra de petróleo bruto e seus 
derivados pela Índia. “Estudamos 
a situação do fornecimento de pe-
tróleo bruto para a Índia, queremos 
dobrá-lo, bem como a compra de 
produtos para o mercado venezue-
lano”, disse o ministro.

Quevedo disse que o ministro 
das Relações Exteriores da Índia, 
Sushma Swaraj, ratificou sua dis-
posição de aumentar o fluxo de co-
mércio com a Venezuela.

Segundo dados da Administra-
ção de Informações sobre Energia 
dos EUA, a exportação de petróleo 
bruto venezuelano para a Ásia até 
2017 foi de 47%, seguida pelos Es-
tados Unidos com 41%.

Carnaval deve tirar turismo  
do vermelho com R$ 6,8 bi

O carnaval brasileiro deve render 
este ano R$ 6,78 bilhões ao país. 
Segundo pesquisa divulgada nesta 
sexta-feira pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), esse número 
aumenta em 2% em termos reais 
(descontada a inflação) a receita 
dos serviços de turismo no Brasil. 
Será a primeira vez, desde 2015, 
que o país terá resultado positivo: 
em 2016, foi de -12,7%; em 2017, - 
6,6%; e, no ano passado, de -0,5%.

A pesquisa da CNC mostra 
também que o turismo, em janei-
ro e fevereiro, vai gerar 23,6 mil 
postos de trabalho temporário por 
causa do carnaval, em áreas como 
transporte, hospedagem, alimenta-

ção, no país como um todo. Será o 
maior contingente de temporários 
contratados desde 2014, quando 
foram abertas 55,6 mil vagas des-
se tipo. Naquele ano, dois fatores 
explicaram o elevado número de 
postos temporários: o carnaval foi 
em março e houve também eventos 
preparatórios para a Copa do Mun-
do de Futebol, em junho.

A contratação de 23,6 mil tem-
porários no carnaval deste ano re-
presenta alta de 23,4% em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(19,1 mil vagas). O segmento de 
serviços de alimentação, com 18,4 
mil vagas ofertadas, deve respon-
der por 78% das oportunidades 
criadas para o carnaval.

Reprodução/Facebook
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Petrobras: fatos  
relevantes e preocupantes

A Petrobras gosta de pagar 
demandas vindas do exterior. 
No Brasil, entretanto a postura 
é outra. Com pouca divulga-
ção, a Petrobras anunciou em 
Fato Relevante de 7/2/2017, 
o provisionamento de US$ 
622,02 milhões para o paga-
mento do previsto na sentença 
proferida na arbitragem mo-
vida por Vantage Deepwateer 
Company e Vantage Deepwa-
ter Drilling Inc. contra a com-
panhia e outras sociedades do 
sistema Petrobras.

“A arbitragem movida pela 
Vantage originou-se de um con-
trato de serviços de perfuração 
obtido mediante corrupção, 
conforme revelado pela Opera-
ção Lava a Jato” informa o Fato 
Relevante. Provisionar significa 
que o pagamento da demanda é 
“provável”, e o valor deve ser 
lançado no resultado, segundo 
as regras contábeis. Neste caso, 
segundo o Fato Relevante, o va-
lor será lançado no resultado do 
4º trimestre de 2018.

A Petrobras gosta de pagar 
demandas vindas do exterior. 
Na Class Action, os fundos 
abutres receberam US$ 2,95 
bilhões antes do fim do pro-
cesso. No Brasil entretanto 
a postura é outra. Sendo a 
única e absoluta responsá-
vel pelo déficit da Petros, 
como mostramos no artigo 
“Petrobras é a única respon-
sável pelo déficit da Petros” 
(em www.aepet.org.br/w3/
index.php/conteudo-geral /
item/2692-petrobras-e-a-uni-
ca-responsavel-pelo-deficit-
da-petros-e-por-isso-quer-
acabar-com-o-plano).

Tenta impor à classe petrolei-
ra um absurdo PED e um Plano 
Petros 3 que só traz benefícios 
para ela mesma como vemos 
no artigo “Plano Petros 3 é ina-
ceitável e não resolve nada (em 

www.aepet.org.br/w3/index.
php/conteudo-geral/item/2698-
plano-petros-3-proposto-pela-
petrobras-e-inaceitavel-e-nao-
resolve-nada)

Em 21 de junho de 2018, a 
Petrobras divulgou Fato Re-
levante informando sobre a 
decisão desfavorável sobre a 
RMNR, com 13 votos contrá-
rios e 12 votos favoráveis à 
empresa. Não provisionou o 
valor, entendendo não ser pro-
vável o pagamento.

Em julho obteve uma liminar 
do ministro Dias Tofolli, que 
alegou que poderia causar pro-
blemas financeiros à empresa. 
Será que o Dias Tofolli verifi-
cou a existência de mais de US$ 
20 bilhões no caixa da empresa 
e sua capacidade de geração de 
caixa?

Em 17 de dezembro de 2018, 
foram julgados no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
os embargos de declaração in-
terpostos pela Petrobras e pela 
União em face do acórdão da 
RMNR. O TST, por unanimi-
dade, rejeitou os embargos, ou 
seja, manteve da decisão. A Pe-
trobras não informou em Fato 
Relevante esta decisão.

Pergunta: isto não deve-
ria ter sido divulgado em Fato 
Relevante pela Petrobras? A 
classificação não deveria ser 
“provável”? A CVM como fis-
calizadora deveria ter se pro-
nunciado.

Em 6 de novembro de 2018, 
a Petrobras divulgou Fato Rele-
vante informando sobre a apro-
vação de pagamento de juros 
sobre o capital próprio, corres-
pondente a R$ 0,10 por ação 
(ordinárias e preferenciais) no 
montante de R$ 1,3 bilhão, com 
base na posição acionária de 21 
de novembro de 2018.

Em 14 de novembro de 2018, 
a Petrobras divulgou Fato Rele-

vante informando que a Black 
Rock Inc. havia adquirido ações 
preferenciais da companhia em 
9 de novembro, passando a gerir 
mais de 5% das ações preferen-
ciais de emissão da Petrobras.

Para quem não sabe, a Black 
Rock é o maior “fundo abutre” 
existente no mundo, com in-
vestimentos superiores a US$ 
8 trilhões, (quatro vezes o PIB 
brasileiro).

Em 6 de dezembro de 2018, 
a Petrobras divulgou Fato Rele-
vante informando que a Black 
Rock Inc. havia adquirido ações 
preferenciais da companhia em 
4 de dezembro de 2018 passan-
do a gerir mais de 5% das ações 
preferenciais de emissão da 
companhia.

Em 18 de dezembro de 2018 
a Petrobras divulgou Fato Rele-
vante informando sobre a apro-
vação do pagamento de juros 
sobre o capital próprio, corres-
pondente a R$ 0,05 por ação 
ordinária, e R$ 0,70 por ação 
preferencial, no montante de R$ 
4,29 bilhões com base na posi-
ção acionária de 21 de dezem-
bro de 2018.

Pergunta: é tudo apenas coin-
cidência ou deveria haver uma 
investigação maior? Tudo indi-
ca que entre 9 de novembro de 
2018 e 4 de dezembro de 2018, 
a participação acionária da Bla-
ck Rock caiu abaixo de 5%. Isto 
não deveria ter sido informado 
em Fato Relevante pela Petro-
bras?

Estimo que entre novembro 
e dezembro de 2018, a Black 
Rock, só com o pagamento de 
juros sobre o capital próprio, 
arrecadou mais de R$ 250 mi-
lhões da Petrobras.

q  Cláudio da 
Costa Oliveira

Economista da Petrobras 
aposentado.

O que podemos esperar do  
cenário econômico brasileiro

Como estar atento às novas  
formas de contratação?

Para além das formas de 
contratação do corpo clínico 
tradicionais, como o registro na 
Carteira de Trabalho (CTPS) ou 
a contratação por meio de em-
presa prestadora de serviços, 
as clínicas médicas podem 
contratar o corpo clínico por 
meio dos contratos de sociedade 
em conta de participação. Como 
serviço, as sociedades comerci-
ais surgem por meio de contrato 
através do qual duas ou mais 
pessoas se obrigam a prestar 
determinada contribuição para 
o capital social, com desejo de 
partilhar os lucros obtidos entre 
si.

A sociedade em conta de 
participação é um contrato de 
sociedade previsto em lei e 
tem sido incrementada princi-
palmente nos setores da con-
strução civil, administração de 
apart-hotéis, hospitais e clínicas 
médicas, visando proporcionar 
vantagens na estruturação ju-
rídica de negócios empresariais, 
inclusive na organização das 
forças de trabalho nas empresas, 
face a própria atividade atrelada 
à área de saúde, onde os presta-
dores de serviços não prestam 
serviços em caráter exclusivo 
em determinados locais, mas 
em diversos — inclusive em 
consultórios próprios.

Por conta disso, o Contra-
to de Sociedade em Conta de 
Participação (SCP) vem sendo 
utilizado em larga escala, haja 
vista atender os anseios e as ne-
cessidades de ambas as partes 
contratantes — ou seja, discip-
lina a questão da não exclusivi-
dade de prestação de serviços, 
bem como contempla justa-
mente a questão na participação 
monetária da relação contratual, 
partilhando a receita obtida das 
consultas realizadas em rela-
ção à estrutura propiciada pela 
entidade hospitalar ou clínica 
média.

E por ser uma sociedade não 
personificada, não possui capac-
idade seja para adquirir direitos 
e obrigações, seja capacidade 
processual. Pode ser constituída 
com facilidade através de con-
trato particular, escritura públi-
ca ou até mesmo não ser con-
stituída formalmente; podendo, 
porém, provar a sua existência 
de fato por qualquer meio.

As clínicas e os médicos 
podem optar por firmar esse 
tipo de sociedade para cada 
tipo de especialidade, como 
dermatologistas, anestesistas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, fi-
sioterapeutas, bem como quais-
quer outras especialidades, com 
o objetivo social específico 

de realização daquele objeto. 
Dessa maneira, obviamente, a 
clínica será o sócio ostensivo e 
os médicos parceiros e demais 
prestadores de serviços, os só-
cios participantes.

Nesse modelo de contrata-
ção, não só a sociedade em-
presária (como também os 
médicos e demais prestadores 
de serviços) é beneficiada por 
essa modalidade de contratação. 
Isso porque esse tipo de socie-
dade não gera custos contábeis, 
não havendo emissão de notas 
fiscais por parte dos médicos, 
recebendo o prestador ou sócio 
ostensivo a distribuição de lu-
cros, os quais não têm incidên-
cia no Imposto de Renda.

Por outro lado, para as clíni-
cas, a vantagem se reveste na 
ausência de todos os encargos 
trabalhistas a que se submetem 
uma contratação com registro 
na CTPS. Assim sendo, é de 
suma importância que as clíni-
cas médicas tenham conheci-
mento de todas as possibilidades 
de contratação para que possam 
fazê-la da melhor forma, tanto 
para a sua estrutura quanto para 
o corpo clínico.

q  Beatriz Dainese
Advogada da Giugliani 

Advogados.

Em janeiro, houve o Fórum 
Econômico Mundial, na cidade de Da-
vos na Suíça, evento anual que reúne 
líderes e investidores de todo o mundo. 
Eis que dentre de todas as demandas 
que esse encontro pode resultar, para 
nós brasileiros, a maior delas foi a sen-
sação de que a presença do presidente 
Jair Bolsonaro do PSL serviu para sanar 
a curiosidade mundial sobre como o 
Brasil está sob esse novo governo, ex-
plicitamente de direita.

O ano mal começou e o país já en-
frenta diversas catástrofes e situações 
delicadas, consequentemente analisar 
o ânimo de possíveis investidores é ter 
um otimismo enorme, tendo em vista 
que o cenário sociopolítico brasileiro 
anda ainda bastante abalado. Mas, antes 
de mais nada, é necessário analisar que 
Governo Federal e Ministério da Justiça 
estão tratando dos assuntos relativos às 
suas responsabilidades. E havendo essa 
distribuição de tarefas, será possível 
analisar reais mudanças na forma de se 
governar o país, que segue sendo assis-
tido pelo mundo todo.

Com isso em mente, podemos con-
cluir que o Fórum Econômico Mundial 
não tem somente influências diretas 
nas negociações do Brasil com outros 
países, como também pode ditar deter-
minadas campanhas que vão de encon-
tro com a atuação do novo presidente.

Além disso, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, informou recentemente 
que um de seus planos é reduzir os im-
postos sobre as empresas, medida que 
deve ser aguardada para ver como será 
implantada, tendo em vista que as taxas 
do governo brasileiro são extrema-
mente custosas. Não só, também con-
tamos com uma previdência quebrada. 
Com isso, é válido ressaltar que, antes 
de mais nada, o Brasil deve simplificar 
o sistema tributário, a fim de reduzir a 
quantidade de impostos cobrados sobre 
as empresas, em níveis federal, estadual 
e municipal.

Isso terá consequências diretas para 
nossa relação com o comércio exterior, 
que sofre com as barreiras impostas 
pelo país por conta de seus altos impos-
tos sobre as importações. Por exemplo, 
sobre um simples computador importa-
do é cobrada uma carga tributária por 
volta de 65%, este percentual é aplicado 
sobre o valor da mercadoria na origem 
(FOB) mais o frete internacional, deste 
resultado, inicia-se a cadeia de impos-
tos em cascata. As grandes economias 
não praticam este tipo fiscal.

Temos como base os recentes “acor-
dos” que os Estados Unidos fizeram 
com a importação da China, passando a 
taxar os produtos com 10%, e em segui-
da acrescendo a cobrança para 25%. Tal 
medida gerou discussões, já que ao en-
carecer os produtos, alguns deixam de 
ser importados, criando uma barreira 
no comércio entre os países envolvi-
dos. Sendo assim, o sistema brasileiro 
de impostos sobre importação deve ser 
encarado como uma eterna barreira que 
impede o crescimento do comércio ex-
terior no país.

Por conta da nossa cultura de impos-
tos aplicados para a indústria e ao co-
mércio, essas cobranças acabam sendo 
normatizadas, e os empresários são ob-
rigados a se virar dentro do cenário ao 
qual são conduzidos coercitivamente. 
Com isso, também são criadas ferra-
mentas que geram os valores de im-
postos a serem recolhidos. Tudo isso 
porque, normalmente, as justificativas 
dos impostos não são feitas, justamente 
porque quem legisla não administra.

São um exemplo disso as empre-
sas digitais de e-commerce: para cada 

estado brasileiro, há um tratamento 
diferente do ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços), 
causando distanciamentos dentro do 
próprio país. Além da alíquota de sub-
stituição tributária, que nada mais é 
do que um imposto sobre um lucro ar-
bitrado pelo Estado e que deve ser re-
colhido imediatamente, sem sequer o 
empresário ter vendido seus produtos e 
muito menos obtido resultados das ven-
das. O estado determina qual o lucro do 
empresário para cobrar o imposto ante-
cipadamente.

Ou seja, há um emaranhado de siste-
mas de computação para controlar toda 
essa movimentação. Porém, o custo 
de desenvolvimento de sistema e atu-
alização é elevado para a realidade do 
empresário, que deve contar com um 
setor de controle fiscal para saber se seu 
negócio está, ao menos, recolhendo os 
impostos regular e corretamente. Todas 
essas questões formam uma escala sem 
fim que impacta diretamente no preço 
final dos produtos. Com uma simplifi-
cação sobre os impostos, essas obriga-
ções seriam minimizadas e indiscutivel-
mente poderiam impactar os valores 
taxados sobre as mercadorias. O Brasil 
precisa simplificar.

Me lembro muito bem de uma re-
união que participei, em 2007, no Vale 
do Silício na Califórnia, onde uma em-
presa de tecnologia pretendia investir 
em uma fábrica no Brasil. Após quatro 
dias de explanação do sistema de tribu-
tos, legislação trabalhista e encargos 
brasileiros, retornamos ao início, com 
uma simples questão: por que tenho 
que pagar imposto sobre o frete inter-
nacional na importação, já que frete é 
transporte e não produto?

Ao final das contas, todas essas taxas 
abusivas levaram o empresário a de-
sistir de realizar seu investimento no 
Brasil, o que foi uma enorme perda para 
o país na instalação de empresa de tec-
nologia de ponta. E claro, para o povo 
brasileiro também.

Além disso, não há proteção alguma 
para as empresas dessa alta tributação, a 
não ser possuir um controle fiscal muito 
bem feito somado a uma contabilidade 
muito bem elaborada e uma boa gestão 
profissional. A advocacia empresarial 
pode auxiliar o empresário em muitos 
aspectos, em especial para evitar que 
ele cometa enganos de recolhimentos 
e sofra multa por infração, já que sua 
atuação é defender os direitos do contri-
buinte, bem como, assessorando o em-
presário na prevenção de muitos outros 
pontos cruciais e que possa permitir ao 
mesmo a exercer a atividade-fim, ou 
seja, ser empreendedor e empresário 
e não ficar apagando incêndios aqui e 
acolá.

Ainda assim, vale lembrar que o 
Governo Federal, os estaduais e os mu-
nicipais estão equipados com alta tec-
nologia e que o cruzamento de informa-
ções é online e em tempo real. Uma nota 
fiscal eletrônica, quando emitida, já dis-
para alertas para os órgãos de controle 
tributário, ou seja, não há mais meios 
de se esquivar de recolher os impostos.

Posterior a isto, além da execução 
fiscal, há a apuração penal em razão de 
sonegação. Esperamos ansiosamente 
que o atual Governo Federal, ao me-
nos, simplifique o sistema de apuração 
de impostos, o que será já um grande 
passo para as empresas e para os com-
erciantes.

q  Paulo Eduardo Akiyama
Sócio do escritório Akiyama Advogados 

Associados.
akyama@akiyama.adv.br
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Modelo de capitalização  
só reproduz a desigualdade

Ainda não se conhece plenamente a proposta do Gov-
erno Bolsonaro para a Previdência, mas a introdução do 
sistema de capitalização dificilmente será deixado de fora 
pelo ministro Paulo Guedes, entusiasta do modelo chil-
eno. Mas como tem sido a experiência nos vizinhos?

De acordo com o especialista Kaizô Beltrão, professor da 
Escola de Administração Pública e de Empresas da FGV Rio, 
em entrevista à BBC, várias vantagens teóricas do sistema 
chileno não se concretizaram. Esperava-se que o dinheiro de 
aposentadorias chilenas poderia ser usado para fazer inves-
timentos produtivos e que a concorrência entre fundos ad-
ministradores de aposentadoria faria com que cada pessoa 
procurasse a melhor opção para si. Acaba que “a maior parte 
dos investimentos é feita em letras do Tesouro”, diz.

As administradoras de fundo de pensão (AFPs), empre-
sas privadas, ficaram com boa parte da aposentadoria dos 
trabalhadores, já que os valores não são administrados de 
forma transparente, cobrados junto ao valor de seguro em 
caso de acidentes. Em 2014, as AFPs pagaram aos aposen-
tados apenas dois quintos das contribuições realizadas no 
mesmo período. Cinco administradoras controlam quase 
70% do bolo.

A BBC Brasil perguntou a Marcelo Medeiros, professor 
da UnB e pesquisador do Ipea, qual modelo de previdência 
é o mais justo – o brasileiro ou o chileno. “Justo ou injusto 
é uma questão mais complicada”, disse. “O justo é você 
receber o que você poupou ou é reduzir a desigualdade?”

Existe uma resposta concreta para esta última pergunta, 
segundo Medeiros: “A previdência privada só reproduz a 
desigualdade ao longo do tempo”, explicou.

Não que o sistema brasileiro seja imune a defeitos: 
quase 65% dos benefícios equivalem a um salário míni-
mo, e os mais ricos se aposentam mais cedo e concentram 
quase 30% dos gastos da Previdência.

‘Follow the money’
Para Helena Chagas, é bem possível que a reforma da 

Previdência, que virou panaceia para todos os males da 
política brasileira, salve não apenas Bebianno, mas todos 
os envolvidos no laranjal do PSL. “Se o ex-juiz Sérgio 
Moro quiser ir a fundo nas investigações que o chefe anun-
ciou, porém, é possível que nem tenha muito trabalho. É 
só seguir o dinheiro, Moro!”, provoca a jornalista em ar-
tigo publicado no site Os Divergentes (https://osdivergen-
tes.com.br/os-divergentes/os-milhoes-de-motivos-do-pl/).

Em excesso
Em 2017 e 2018, o Departamento de Direitos Trabal-

histas da AGU economizou R$ 4 bilhões para os cofres 
públicos em apenas cinco acordos firmados envolvendo 
11 mil trabalhadores. O deságio, segundo a AGU, chega, 
em média, a 85%.

Mesmo com o abatimento, o pagamento alcança a mé-
dia de R$ 63,6 mil por servidor. O Estado administra mui-
to mal.

Extinção
O Sest Senat oferece 9 mil vagas para cobradores de 

ônibus passarem por treinamento para que possam atuar 
como motoristas profissionais. A carreira de cobrador é 
uma das mais ameaçadas de extinção nos próximos anos. 
Várias cidades já aboliram a exigência do profissional.

Para fazer o curso, é preciso ter vínculo empregatício 
em empresas de transporte coletivo de passageiros. Tanto 
o treinamento, quanto o processo de mudança da categoria 
da CNH serão totalmente gratuitos.

Lágrimas e risos
Retrato da reforma da Previdência: chinelo, moletom 

furado, camisa de clube genérica, rodeado por uma porção 
de engravatados felizes.

Rápidas
A Y&R continua no primeiro posto entre as agências 

de propaganda no Brasil, seguida por My Agência, Africa, 
Ogilvy e Talent Marcel. As cinco, somadas, corresponderam 
a quase um quarto do investimento bruto das 50 maiores do 
país *** Neste domingo, às 16h, o Shopping Nova Iguaçu 
apresenta a peça A Princesa e a Ervilha *** O Carnaval che-
ga no Passeio Shopping dia 23, com “Bailinhos de Carnaval” 
*** A OAB/RJ fará audiência pública para debater o pacote 
de medidas criminais do Ministério da Justiça na próxima 
terça-feira, a partir das 16h, na Av. Marechal Câmara, 150, 
4º andar, no Centro *** A Associação dos Advogados de São 
Paulo (Aasp) realiza a partir desta segunda-feira, até dia 27, 
o curso “Oratória e comunicação eficaz como ferramenta 
para atuação do advogado”. Mais informações: aasp.org.br 
*** O economista e ex-presidente do Banco Central Armínio 
Fraga participa de debate com o professor de Relações Inter-
nacionais Oliver Stuenkel sobre as perspectivas da economia 
brasileira no contexto mundial, dia 20, às 14h, na FGV. In-
scrições: fgv.br/eventos-nucleo-rio

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

SINDICATO DOS ESTATÍSTICOS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SINDEST

CNPJ 31.242.217/0001-31
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Estatísticos do Município do Rio de Janeiro 
- SINDEST, CNPJ 31.242.217/0001-31, Sr. André Gustavo Guimarães da 
Cunha, no uso de suas atribuições legais e estatutárias (Arts. 1º; 2º; 17º; 
19º e 20º do Estatuto do Sindicato dos Estatísticos do Município do Rio de 
Janeiro), torna público e convoca todos os membros da categoria dos pro-
fissionais Estatísticos (Estatísticos e Técnicos em Estatística), inclusive os 
que não estão em relação de trabalho, correspondentes a Base Territorial 
do Município do Rio de Janeiro, abrangida por este Sindicato, a compa-
recerem na Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 19 
de Fevereiro de 2019, às 13h, em primeira convocação, e ás 13h30min, 
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes,  
que se realizará em auditório à Rua Silvino Montenegro, 88, Gamboa -RJ- 
Cep. 20.220-550, para discutir e deliberar acerca dos procedimentos e 
formalidades, tais como a autorização prévia e expressa, para a cobrança 
e desconto da contribuição sindical do ano de 2019, nos termos dos arts. 
513; 545 a 610 da CLT, com alterações da Lei nº 13.467/2017 e alterada 
pela MP nº 808/2017 e em conformidade com o artigo 8º, inciso IV da 
constituição Federal de 1988, deliberando, também, sobre a Ata da res-
pectiva Assembléia. Rio de janeiro, 18 de fevereiro de 2019.

Estatístico André Gustavo Guimarães da Cunha
Presidente

Centrais sindicais: não tem 
privilégio na Previdência
Força apresenta 
nove propostas 
como alternativa 
à reforma  
de Guedes

Os números deixam claro 
que não tem privilégio no 
Regime Geral, disse a eco-
nomista Patrícia Pelatieri, 
coordenadora de pesquisas 
do Dieese Nacional, duran-
te palestra sobre Previdên-
cia Social, realizada nesta 
sexta-feira, na sede da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT), em São Paulo.

“Dos 30 milhões de bene-

fícios pagos pelo Regime Ge-
ral da Previdência, só 10 mil 
estão acima do teto. E mesmo 
assim, são antigos, porque 
ganharam alguma coisa na 
Justiça”, explica a economis-
ta à RBA.

O Regime Geral da Previ-
dência Social (RGPS) tinha, 
em 2017, 34 milhões de be-
nefícios ativos concedidos a 
trabalhadores e trabalhadoras 
aposentados por idade, tempo 
de serviço e invalidez, além 
de benefícios assistenciais 
pagos a pessoas com defici-
ência, idosos e pensionistas. 
Em média, cada um recebia 
R$ 1.326,99 por mês.

Segundo a CUT, o texto 
da proposta do governo Bol-
sonaro é ainda pior do que o 
apresentado pelo presidente 
Michel Temer (MDB). “Uma 

transição de 20 anos já é dura, 
estipular apenas 12 anos é im-
por uma mudança com gran-
des impactos em um período 
muito curto. Isso vai prejudi-
car a população que tem bai-
xa expectativa de vida, o que 
desmente completamente o 
engodo do governo de que a 
reforma vai igualar pobres e 
ricos”, critica o presidente da 
CUT, Vagner Freitas.

A Força Sindical apre-
sentou nove propostas como 
alternativa. “A sociedade 
deseja liberdades democrá-
ticas e respeito aos seus di-
reitos, que só virão com a 
garantia do emprego, salário 
digno e do acesso a direitos 
fundamentais, como saúde, 
educação e aposentadoria 
digna”, destaca Miguel Tor-
res, presidente da central. As 

medidas são: revisão ou fim das 
desonerações das contribuições 
previdenciárias sobre a folha de 
pagamento; revisão das isen-
ções previdenciárias para en-
tidades filantrópicas; alienação 
de imóveis da Previdência So-
cial; fim da Desvinculação de 
Receitas da União (DRU) so-
bre o orçamento da Seguridade 
Social; e criação de Refis para 
a cobrança dos R$ 236 bilhões 
de dívidas ativas recuperáveis.

Complementam as propos-
tas: melhoria da fiscalização 
da Previdência Social; revisão 
das alíquotas previdenciárias 
do agronegócio; destinação à 
Seguridade das receitas fiscais 
oriundas da regulamentação 
dos bingos e jogos de azar, 
em discussão no Congresso 
Nacional; e recriação do Mi-
nistério da Previdência Social.

Governo quer 23 leilões de 
privatização em 100 dias

O governo espera realizar 
23 leilões de concessões, in-
cluindo portos e aeroportos, 
dentro dos primeiros 100 
dias da gestão do presidente 
Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, 
Bolsonaro compartilhou a 
informação dada pelo minis-
tro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas.

Na Secretaria de Portos, a 
previsão é realizar o arrenda-

mento de dez áreas portuárias 
apenas no primeiro semestre 
de 2019, incluindo três termi-
nais do Porto de Cabedelo, na 
Paraíba. Os leilões de quatro 
dessas áreas acontecem no 
dia 22 de março. Os empre-
endimentos, nos quais estão 
previstos investimentos de 
R$ 199 milhões, fazem parte 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI).

Justiça do Trabalho mantém 
bloqueio de R$ 1,6 bi da Vale

O juiz Ordenisio Cedas dos 
Santos, do Tribunal Regional 
do Trabalho de Minas Gerais 
(TRT-MG), negou um pedi-
do da privatizada Vale para 
revogar ou reduzir bloqueio 
de R$ 1,6 bilhão, que foi de-
terminado para assegurar o 
pagamento das indenizações 
trabalhistas relacionadas ao 

rompimento da barragem em 
Brumadinho (MG). A decisão 
foi comunicada em audiência 
judicial com a participação 
da mineradora, do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 
da Defensoria Pública da 
União (DPU), de entidades 
sindicais e de representantes 
dos atingidos na tragédia.

R$ 565 mi em dívidas 
atrasadas de estados

O Tesouro Nacional pa-
gou, em janeiro, R$ 565,05 
milhões em dívidas atrasa-
das de estados. Desse total, 
a maior parte, R$ 459,3 
milhões, é relativa a atra-
sos de pagamento de Minas 
Gerais. Também foram pa-
gos R$ 105,75 milhões do 
Estado do Rio de Janeiro.

Os dados estão no Rela-
tório de Garantias Honra-
das pela União em Opera-
ções de Crédito, divulgado 
nesta sexta-feira pela Se-
cretaria do Tesouro Nacio-
nal.

Mais rapidez para 
importar alimentos

O governo federal tornou 
mais ágil o processo de au-
torização para importação 
de alimentos de origem 
animal. As empresas não 
precisam mais mandar um 
representante a uma unida-
de regional do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 

do Abastecimento (Mapa) 
e podem, a partir de hoje 
(15), solicitar a autorização 
por meio digital. Segundo 
o Ministério da Economia, 
com essa medida o tempo 
para emissão da autoriza-
ção será reduzido. A ex-
pectativa é o prazo entre o 
pedido e a autorização seja 
de uma semana. Em média, 
o processo demorava cerca 
de 40 dias.

STF: condenado em  
2ª instância fica preso

A Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) manteve nesta sexta-
feira a decisão individual 
do ministro Gilmar Mendes 
que negou a libertação de 
todas as pessoas presas após 
condenação em segunda 
instância da Justiça. A de-
cisão foi proferida pelo ple-
nário virtual, modalidade 
de julgamento online feita 
pelos ministros para julgar 
questões que tratam de te-
mas com jurisprudência já 
consolidada.
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Um novo celular 4G foi  
ativado por segundo em 2018
Foram ativados 
27 milhões de 
novos chips 4G

O Brasil ativou em todo 
o ano passado 27,5 milhões 
de novos chips 4G, alcan-
çando um total de 130 mi-
lhões de celulares de quarta 
geração em operação no 
País. Isso significa que a 
cada segundo um novo ce-
lular 4G foi ativado no País 
em 2018. De janeiro a de-
zembro, segundo balanço 
da Associação Brasileira 
de Telecomunicações (Te-
lebrasil), 606 novos muni-
cípios receberam as redes 
4G, somando 4.429 mu-
nicípios conectados, onde 
moram 95,4% da popula-
ção brasileira.

A cobertura de quarta 
geração também apresen-

tou evolução significativa 
em 2018, com crescimento 
de 27% frente a 2017. Essa 
cobertura é quatro vezes 
superior à última obrigação 
estabelecida nos leilões das 
licenças de serviços móveis, 
de 1.079 municípios.

A cobertura de 3G tam-
bém se ampliou, alcançan-
do 5.385 municípios, onde 
moram 99,5% da popula-
ção brasileira. Em 2018, 
254 novos municípios re-
ceberam as redes de 3G, 
ultrapassando em muito a 
obrigação atual de cobertu-
ra, que é de 3.917 municí-
pios.

No total, o Brasil já conta 
com 204 milhões de acessos 
à internet pela rede móvel. 
Considerados os acessos 
fixos e móveis, o Brasil fe-
chou 2018 com um total de 
235,4 milhões de acessos 
no País. Destes, 31 milhões 
são em banda larga fixa, seg-
mento que cresceu 7,6% em 

12 meses, com 2,2 milhões 
de novos acessos.

Essa disponibilidade, de 
quase 100%, mostra que os 
serviços de celular e internet 
móvel no Brasil são para to-
dos. Além disso, os preços 
do Brasil estão entre os mais 
baratos do mundo, em quarto 
lugar na internet móvel pré-
paga, segundo levantamento 
da Consultoria Teleco, atrás 
apenas da Indonésia, China 
e Índia. Esses preços pode-
riam ser ainda menores se 
o país não tivesse a maior 
carga tributária do mundo, 
conforme atestou a União 
Internacional de Telecomu-
nicações (UIT).

No estudo Desafios da 
Nação 2, o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea) lembra que esse avan-
ço da internet móvel se deu 
no Brasil “sem aportes de re-
cursos públicos e nem trans-
ferência de recursos de seto-
res da economia”. O docu-

mento diz ainda que nas tele-
comunicações, “a prioridade 
absoluta” é reduzir as car-
gas regulatória e tributária. 
“Essa atividade gera riqueza 
suficiente para autofinanciar 
sua universalização, com 
a qualidade desejada pelos 
consumidores, com sobra de 
valor adicionado para dotar 
de recursos orçamentários a 
União, os estados e os muni-
cípios, desde que o volume 
apropriado com tributos, so-
mado àquele despendido no 
cumprimento de obrigações 
questionáveis, seja reduzido 
do patamar atual”.

As telecomunicações e 
as Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TIC), 
especialmente o acesso à 
internet, melhoram a produ-
tividade e a competitividade 
e são essenciais para o de-
senvolvimento sustentável 
do país. Para isso, precisam 
ser consideradas como prio-
ridade nacional.

Espumantes: feitos  
por e para os brasileiros

Os espumantes brasileiros têm alcançado bons resulta-
dos já há alguns anos, o que vem sendo atestado por es-
pecialistas nacionais e internacionais e que pode ser iden-
tificado por frequentes premiações. Nossos espumantes 
começaram a dividir espaço nas mesas onde imperava a 
cerveja e abrem alas para os demais tipos de vinhos na-
cionais. O motivo é simples: reúnem qualidade, frescor, 
preço e o glamour de suas famosas “perlages”.

De modo geral, o Brasil, especialmente após os anos 
1990, tem privilegiado a produção de vinhos finos, feitos 
com uvas viníferas, em detrimento dos famosos vinhos de 
garrafão, resultantes das uvas “americanas”, agora cada 
vez mais devotadas à produção de sucos de uva. Mas a 
velocidade com que os vinhos espumantes ganham a 
preferência do consumidor impressiona estatisticamente. 
De 1990 a 2015, a comercialização de espumantes nacio-
nais saltou de pouco mais de 3 milhões para cerca de 19 
milhões de litros. Na gôndola, percebemos que se antes 
víamos apenas os rótulos das grandes marcas, agora são 
muito mais opções exibindo selos de medalhas adquiridas 
em competições de vinhos.

As medalhas são um recurso de marketing amplamente 
utilizado no mercado de vinhos global atual. Há medalhas 
de concursos internacionais de alta credibilidade, selos 
de guias especializados conceituados, notas de experts 
renomados, um sem-número de avaliações realizadas por 
revistas, confrarias, clubes etc. Isso faz parte do mundo 
do vinho, visto que há muita produção e diversidade. As 
avaliações tentam dar uma medida para a qualidade, uma 
ferramenta para ajudar o consumidor a escolher e justifi-
car os preços praticados. Assim como em outros campos, 
há ferramentas mais críveis do que outras, e quando se 
trata de vinho, um universo cheio de mistério, não é tão 
simples fazer este reconhecimento.

Valem algumas dicas. Em primeiro lugar, o vinho é um 
produto que tem boa parte de seu ciclo dependente de fa-
tores naturais. Uma boa uva é promessa de bom vinho, e 
uma uva razoável não faz milagres. E aí, os fatores clima e 
solo ou a vocação natural da região para um tipo de vinho 
favorecem o bom resultado. Se o espumante requer acidez, 
frescor, será favorecido por regiões altas, mais frias, sem 
verões tórridos – como ocorre em parte da Serra Gaúcha, 
no Planalto Catarinense ou em Campos de Cima da Serra, 
no RS. Ou seja, elas portam o gene de um bom espumante.

Outro ponto: a tradição e a seriedade da vinícola sempre 
são indicadores mais confiáveis da manutenção de um pa-
drão de qualidade já reconhecido. Que não se confundam 
com perfis muito comerciais, que devem sua reputação so-
bretudo à forte publicidade dos seus produtos. Se houver 
medalha, notas de degustação, entre outros indicativos, o 
melhor seria pesquisar a credibilidade das fontes.

Terceiro lugar: o método de elaboração. Quando não é 
indicado no rótulo, trata-se do método “Charmat”, mais 
rápido e utilizado para fazer espumantes jovens e frescos, 
para o dia a dia. Isso não significa má qualidade e sim um 
perfil mais simples que pode ter uma boa relação preço 
X qualidade. Se houver as indicações “Clássico”, “Cham-
penoise” ou “Tradicional”, são espumantes com sabores 
mais apurados, com maior tempo de elaboração e preço 
superior.

Normalmente os espumantes bruts (secos) são os mais 
consumidos e já são frutados, mas há quem prefira demi-
secs. Porém, a qualidade tende a evoluir na direção con-
traria à graduação de açúcar (brut, extra-brut, nature), a 
menos que o objetivo seja um espumante doce para aperi-
tivo ou harmonização com sobremesa. Neste caso, há ain-
da os espumantes moscatéis, cuja produção nacional tam-
bém avança, inspirada pelos efervescentes do Piemonte, 
Itália, feitos pelo método Asti: o vinho sofre uma única 
fermentação, que é interrompida cedo, a fim de deixar 
aparente o dulçor da uva moscatel, com baixa graduação 
alcoólica (6% a 8%).

Recentemente, participei do júri da Grande Prova dos 
Vinhos Brasileiros 2018, um concurso anual promovido 
pelo Grupo Baco, que recebe amostras de vinhos de todo 
o Brasil. Foram avaliados de forma bem criteriosa mais de 
900 vinhos às cegas. Ótimos resultados para os espuman-
tes mais uma vez, além da surpreendente qualidade dos 
vinhos tintos. Listo aqui os espumantes campeões de cada 
categoria, deixando claro que ha muitos outros com ex-
celentes resultados.

Espumantes Duplo Ouro Espumantes Ouro
Cave Geisse Brut Blanc de Noir 2015 Cave Geisse Brut Rosé 2016
Casa Valduga RSV Brut 25 Meses 2015 Garibaldi Brut Rosé Charmat
Valmarino Nature 2012 Monte Paschoal Prosecco      

Casa Perini Moscatel
Espumante Aurora Demi-Sec
Espumante Peterlongo 
 Presence Demi-Sec

Na próxima coluna, volto com as dicas de consumo dos 
espumantes!

Para saber mais sobre cursos de vinhos e outros proje-
tos: www.miriamaguiar.com.br
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CM ARPOADOR PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 31.614.800/0001-26 - NIRE 33210623869

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação do Tipo Jurídico Societário de Sociedade 
Ltda. para S.A.. Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bruno Lima 
Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014- OAB/RJ e CPF 083.569.417-84, 
residente e domiciliado na Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ (“Bruno”); e Naida Lima 
Vieira, brasileira, viúva, administradora, RG 02494658-4- Detran/RJ e CPF 010013317-70, resi-
dente e domiciliada na Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ,  (“Naida”); Únicos sócios da 
sociedade empresária Ltda. CM Arpoador Participações Ltda., constituída e existente segundo 
as leis da República Federativa do Brasil, CNPJ 31.614.800/0001-26, com sede na Rua Alberto 
de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, (“Sociedade”), com seus atos constitutivos arquivados na JU-
CERJA sob Nire 33210623869; E ainda, na qualidade de sócio ingressante, Agung Brasil Part-
ners I D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior,
CNPJ 26.545.537/0001-20, neste ato representado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede 
na Rua Iguatemi, 151/19º, Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62 (“Agung FIP”); têm entre si 
justo e acordado tomar as seguintes deliberações, todas tomadas por unanimidade, e alterar o 
Contrato Social da Sociedade, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: I - Cessão de 
Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qualificados, retiram-se da Sociedade neste ato, ce-
dendo e transferindo suas 1.000 quotas, sendo 999 de Bruno e 1 de Naida, com valor nominal de 
R$1,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para o sócio Agung 
FIP, acima qualificado, que passa a deter a totalidade das 1.000 quotas da Sociedade, com valor 
nominal de R$1,00 cada uma, totalizando R$1.000,00. 2. As quotas são cedidas, com tudo o que 
representam, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas e 
opções de qualquer natureza. 3. Bruno, Naida, Agung FIP e a Sociedade, neste ato, conferem uns 
aos outros a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para mais nada reclama-
rem uns dos outros, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação à cessão e transferência de 
quotas acima mencionada. 4. Em decorrência da cessão e transferência de quotas acima, o 
Agung FIP passa a se tornar o único sócio da Sociedade, porém, considerando a transformação 
do tipo societário a ser aprovada a seguir, não será necessário o reestabelecimento da pluralidade 
de sócios da Sociedade, conforme dispõe o Art. 1033, inciso IV, do Código Civil. II - Transforma-
ção do Tipo Societário: 5. O sócio decide alterar o tipo jurídico societário da Sociedade de so-
ciedade Ltda. para S.A., permanecendo o Agung FIP como sócio da Sociedade, o qual passa à 
condição de acionista, recebendo tantas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
quantas forem as quotas de sua propriedade, e mantendo-se inalterado o capital social, atualmen-
te no valor de R$1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, que passa a ser representado por 
1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade do Agung FIP. 6. 
A Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo a mesma escrituração, 
atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução de 
continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos 
os direitos dos credores, situação essa que a acionista reconhece e aprova, sem quaisquer restri-
ções. 7. O acionista aprovou a alteração da denominação social da Sociedade, em virtude da 
transformação do tipo societário, que passará de “CM Arpoador Participações Ltda.” para “De-
odoro Participações S.A.”. 8. O acionista aprovou a alteração do endereço da sede social, que 
passará de Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/RJ, para Av. Ataulfo de Paiva, 1251, 9º, sl. 
901, parte, Leblon/RJ. 9. Ato contínuo, o acionista aprovou a destituição do Sr. Bruno Lima Car-
dozo Moreira ao cargo de Administrador da Cia. Em decorrência desta deliberação, foi aprovada 
a eleição dos novos membros para compor a Diretoria da Cia., com mandato de 2 anos ou até a 
investidura de novos membros eleitos em Assembleia Geral: para ocupar o cargo de Diretor Pre-
sidente, o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, economista, RG 20.441.326-4 - 
DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, e para o cargo de Diretores sem Designação Específica, os 
Srs. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9- SSP/SP e 
CPF 261.377.018-08, Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, administra-
dor, RG 11.605.282-0 - IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, 
casado, administrador, RG 30.448.755 - SSP/SP e CPF 289.496.448-00, todos residentes e do-
miciliados na Cidade do RJ, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1251, 9º sl. 901 Leblon e 
ainda, o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 22.309.015-3 - 
SSP/SP e CPF 296.635.378-33, residente e domiciliado na Cidade de SP, com escritório na Rua 
Dr. Renato Paes de Barros, 955, Conj. Comercial 121, Jardim Paulista, SP. Os Diretores ora 
eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de 
posse, que constam como Anexo II desta ata, nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo de-
clarado, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do Art. 147 da Lei das S.A., 
preencherem os requisitos legais para integrar a Diretoria da Cia. e não estarem impedidos de 
exercer cargos de administração por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou em decorrência de cometimento de crime falimentar, de prevarica-
ção, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema finan-
ceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pú-
blica, ou a propriedade. 10. À luz das deliberações acima, a acionista aprovou o Estatuto Social, 
que integra esta alteração contratual como Anexo I, o qual, juntamente com a Lei das S.A. e de-
mais disposições legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade a partir desta data, sendo certo que 
o Estatuto Social ora aprovado já reflete todas as deliberações constantes desta alteração contra-
tual. 11. Em seguida, foi deliberada a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício,
bem como que as publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas no DOERJ e em
jornal de grande circulação a ser definido. 12. A acionista autorizou os diretores da Cia. a realiza-
rem todos os atos necessários à efetiva formalização das operações ora estabelecidas, incluindo
tomar todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das deliberações ora toma-
das. E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 2
vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. RJ, 28/09/18. Sócios retirantes:
Bruno Lima Cardozo Moreira, Naida Lima Vieira. Acionista ingressante: Agung Brasil Part-
ners I D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior 
- p. BRL Trust Investimentos Ltda. Anexo I - “Estatuto Social da Deodoro Participações S.A..
Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração: Art. 1º - Deodoro Participações
S.A. (“Cia.”) é uma S.A., de capital fechado, com natureza empresária, organizada e regida nos
termos deste Estatuto Social, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e das demais
disposições legais aplicáveis. Art. 2º - A Cia. tem sede na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º, sl. 901,
Leblon/RJ. §1º: A Cia. poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências, escritórios e
quaisquer outros estabelecimentos, bem como manter correspondentes e representantes no País 
ou no exterior, por deliberação da Diretoria. Art. 3º: A Cia. tem por objeto social a participação em 
outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista. Art. 4: O prazo de duração da Cia. é inde-
terminado. Capítulo II - Capital Social - Art. 5º: O capital social da Cia., totalmente subscrito e
integralizado, é de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. §1º: O capital social poderá ser aumentado, por deliberação da Assembleia Geral, me-
diante a emissão de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já
existentes, ou que possam vir a existir. §2º: A Cia. poderá emitir ações preferenciais até o limite
legal, devendo a respectiva Assembleia Geral que deliberar sobre a emissão dispor sobre os di-
reitos a serem conferidos aos acionistas titulares dessa nova classe de ações. §3º: Os acionistas
terão preferência na subscrição de aumentos de capital no prazo de 30 dias da data de publicação 
da deliberação relativa ao aumento de capital da Cia. §4º: É vedada a emissão, pela Cia., de
partes beneficiárias. Art. 6º: Cada ação ordinária dará ao seu titular o direito a um voto nas deli-
berações da Assembleia Geral. § Único: As ações são indivisíveis perante a Cia., sendo certo
que, em caso de condomínio de ação, caberá ao representante do condomínio o exercício dos
direitos relativos à respectiva ação. Capítulo III - Assembleia Geral: Art. 7º: A Assembleia Geral
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, quando os interesses so-
ciais o exigirem, devendo ser convocada nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. §1º:
A AGO da Cia., realizada uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de
cada exercício social, deve: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras; e (b) deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos. §2º:  A Assembleia Geral será convocada pelos acionistas ou pelo
Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no
mínimo, 8 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 5 dias. §3º: Todos os
documentos a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral serão disponibilizados aos
acionistas na sede social, a partir da data da publicação do primeiro edital de convocação referido 
no §2º acima. §4º: A Assembleia Geral será instalada e presidida por um membro indicado pelos
acionistas detentores da maioria do capital social. O Presidente da Assembleia Geral indicará o
Secretário da Mesa. §5º: Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas 
cujas ações estejam registradas em seu nome no livro próprio com 2 dias úteis de antecedência
da data designada para a realização da referida Assembleia Geral. §6º: A Assembleia Geral só
poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, 
ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.. §7º: As deliberações da Assembleia Geral
serão tomadas por maioria dos votos presentes, observadas as exceções previstas na Lei das
S.A.. §8º: As atas de Assembleia deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais
na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. §9º: Os
acionistas poderão ser representados por procuradores, nos termos da Lei das S.A.. Art. 8º: Sem
prejuízo das demais competências previstas em lei e neste Estatuto Social, compete privativa-
mente à Assembleia Geral deliberar sobre: (a) transformação, cisão, incorporação e fusão da Cia., 
assim como sua dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas 
contas; (b) eleição e destituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instala-
do; (c) alteração do Estatuto Social; (d) aumento ou redução do capital social e aprovação de
avaliação de bens e direitos destinados à integralização de capital; (e) emissão de debêntures e
bônus de subscrição, fixando o preço de emissão, forma de subscrição e outras condições da
emissão; (f) destinação dos lucros e distribuição dos dividendos; (g) aprovação de planos de ou-
torga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados, bem
como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou
indiretamente pela Cia.; (h) a eleição e destituição dos membros do Conselho Fiscal; (i) definição
da remuneração global anual dos membros da administração, nesta incluídos os benefícios de
qualquer natureza e as verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tem-
po dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus servi-
ços no mercado; (j) da participação dos administradores nos lucros e resultados da Cia., partici-
pação esta que não poderá exceder os limites do Art. 152 da Lei das S.A.; (k) abertura do capital
e listagem das ações da Cia.; (l) suspensão do exercício dos direitos do acionista, conforme o Art. 
120 da Lei das S.A.; e (m) tomada, anualmente, das contas dos administradores, e deliberar sobre 
as demonstrações financeiras por eles apresentadas. Capítulo IV - Administração: Art. 9º: A
Cia. será administrada por uma Diretoria, a quem caberá a representação da Cia. §1º: A investi-
dura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo Diretor empossado,
dispensada qualquer garantia de gestão. §2º: Os Diretores permanecerão em seus cargos até a
posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral. Art. 10: A
Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos Diretores, podendo ainda estabe-
lecer que os estes não receberão qualquer remuneração. Art. 11: A Diretoria, cujos membros
serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será composta por 5 mem-
bros, os quais serão designados Diretor Presidente e os demais Diretores sem Designação Espe-
cífica. Todos os Diretores devem ser residentes no País, acionistas ou não, e ser eleitos pela
Assembleia Geral. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a
reeleição. §1º: No caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor Presidente será subs-
tituído por outro Diretor nomeado para ocupar o cargo interinamente. Art. 12: Respeitadas às
competências para aprovação de matérias estabelecidas neste Estatuto Social, compete aos Di-

retores: (a) executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral; (b) coordenar, admi-
nistrar, dirigir e supervisionar todas as operações da Cia., incluindo as áreas contábil, financeira, 
administrativa, de recursos humanos e comercial da Cia., acompanhando seu andamento; (c) di-
rigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Cia.; (d) contratar ou desligar 
funcionários investidos de funções gerenciais; (e) abrir e movimentar contas bancárias; (f) realizar 
operações financeiras, podendo, para tanto, assinar contratos e distratos, constituir ônus reais e 
prestar avais, fianças e garantias, observadas as limitações estabelecidas neste Estatuto Social; 
(g) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, faturas, letras de câmbio, cheques, 
notas promissórias, warrants ou qualquer outro título de crédito; (h) representar a Cia., pessoal-
mente ou por mandatário que nomear, nas Assembleias, reuniões ou outros atos societários de
sociedades das quais a Cia. participe; (i) representar a Cia., nos termos do §1º do Art. 18 deste
Estatuto; e (j) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pela Assem-
bleia Geral. Art. 13: A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcio-
namento regular da Cia. e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo 
os para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias
pertinentes. Observados os valores de alçada da Diretoria, conforme vier a ser fixado pela Assem-
bleia Geral, compete-lhe administrar e gerir os negócios da Cia. e, especialmente: (a) cumprir e
fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (b) elaborar, anualmen-
te, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Cia.
acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação
dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação da Assembleia Geral; (c) propor à
Assembleia Geral o orçamento anual da Cia., o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente; e
(d) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral.
Art. 14: A Diretoria se reúne validamente com a presença de todos os Diretores, e delibera pelo
voto da maioria dos presentes. Art. 15: A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor 
Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por 
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permi-
ta a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas
presentes à reunião. Art. 16: As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado 
escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do
dia, a data, a hora e o local da reunião. Art. 17: Todas as deliberações da Diretoria constarão de
atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e serão assinadas pelos Dire-
tores presentes. Art. 18: A Cia. somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transi-
gir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endos-
sar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por: (i) 2 Diretores, agindo em
conjunto; (ii) 1 Diretor e 1 mandatário; ou, ainda, (iii) por 2 mandatários com poderes específicos
para tanto, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no §2º deste Art..§1º: A Cia. 
será representada por qualquer Diretor, isoladamente, sem as formalidades previstas neste Art.,
nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimentos
pessoais; representar-se-á, nos casos permitidos em lei, por prepostos nomeados, caso por caso, 
por via epistolar. §2º: Os instrumentos de mandato outorgados pela Cia. serão sempre assinados
por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de
duração, limitado a no máximo um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por
prazo indeterminado. §3º: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à
Cia., os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou
digam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais
como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressa-
mente aprovados pela Assembleia Geral, sendo a Cia., nestes atos, representada por no mínimo
2 Diretores, ou por um Diretor e um procurador com poderes específicos para a prática do ato.
Capítulo V - Conselho Fiscal: Art. 19:  O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente
com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação
da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, conforme previsto em lei. Art. 20: O Conselho
Fiscal será composto de, no mínimo 3 e, no máximo 5 membros efetivos e suplentes em igual
número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Art. 21:
O Conselho Fiscal, quando instalado, se reunirá nos termos da lei, sempre que necessário, e
analisará as demonstrações financeiras ao menos trimestralmente. §1º: Independentemente de
quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer
a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.§2º: O Conselho Fiscal se manifesta por maioria
absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros. §3º: Todas as deliberações do Conse-
lho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal
e assinadas pelos Conselheiros presentes. §4º: A remuneração dos membros do Conselho Fiscal 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o §3º do Art. 162 da Lei das S.A..Art.
22: Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições fixadas em lei: (a) fiscalizar, por qual-
quer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutários; (b) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu
parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assem-
bleia Geral; (c) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
Assembleia Geral, conforme previsto no Art. 163, III da Lei das S.A.; (d) denunciar, por qualquer
de seus membros à Diretoria e, se estes não tomarem as providências necessárias para a prote-
ção dos interesses da Cia., à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e
sugerir providências úteis à Cia.; (e) convocar a AGO, se a Diretoria retardar por mais de um mês
essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluin-
do na agenda das Assembleias as matérias que considerarem necessárias; (f) analisar, ao menos 
trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente
pela Cia.; (g) examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e (h)
exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a
regulam. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição dos Lu-
cros: Art. 23: O exercício social se inicia em 1º/01 e se encerra em 31/12 cada ano. Art. 24: Ao
fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras da
Cia., com observância dos preceitos legais pertinentes: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração 
dos lucros ou prejuízos acumulados; (c) demonstração do resultado do exercício; e (d) demons-
tração dos fluxos de caixa. §1º: Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a
Diretoria apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercí-
cio, calculado após a dedução das participações referidas no Art. 190 da Lei das S.A., conforme
o disposto abaixo, ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do Art. 202 da mesma
lei, observada a seguinte ordem: I. 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social; II. uma parcela será
destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 1% do
lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Art. 202 da Lei das S.A.; III. no exercício em
que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item II acima, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria,
destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Art. 197 
da Lei das S.A.; e IV. o saldo remanescente, se existente, terá a destinação que lhe for determi-
nada pela Assembleia Geral, observados eventuais limites e restrições impostos em eventuais
acordos de acionistas da Cia. porventura existentes. §2º: No exercício em que o saldo da reserva
legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o §1º do Art. 182 da Lei das
S.A. exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do
exercício para a reserva legal. §3º: As demonstrações financeiras da Cia. deverão ser auditadas
por auditores independentes registrados na CVM. Art. 25: A Cia. poderá pagar ou creditar juros
aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação
aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor dos
dividendos posteriormente declarados pela Cia. §1º: Caso juros aos acionistas venham a ser
creditados no decorrer do exercício social e atribuídos ao valor do dividendo obrigatório, os juros
poderão ser pagos juntamente com os dividendos declarados, sendo-lhes assegurado o paga-
mento do valor correspondente ao dividendo obrigatório. Na hipótese de o valor dos dividendos
ser inferior ao que lhes foi creditado, a Cia. não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.
§2º: O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, creditados aos acionistas no decorrer
do exercício social se dará por deliberação da Assembleia Geral, no curso do exercício social ou
no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos. Art. 26: A Cia.
deverá elaborar balanços intermediários ao fim de cada trimestre. Por deliberação da Assembleia
Geral, a Cia. poderá: I. declarar o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à con-
ta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se hou-
ver; II. distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obriga-
tório, se houver, com base em balanços trimestrais, desde que o total de dividendos pago em
cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e III. declarar
o pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acu-
mulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao
valor do dividendo obrigatório, se houver. Art. 27: Os dividendos serão pagos no prazo máximo
de 30 dias a contar da data da realização da Assembleia Geral que os declarar, sendo que os
dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em
que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Cia. Capítulo VII - Da 
Liquidação da Cia.. Art. 28: A Cia. entrará em liquidação nos casos determinados em lei, caben-
do à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deve-
rá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VIII - Das Disposições
Finais: Art. 29: A Cia. disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de 
contratos com Partes Relacionadas da Cia., acionistas, administradores e/ou empregados da Cia. 
e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emis-
são da Cia. Art. 30: No caso de abertura do capital social da Cia., a Cia. obriga-se, perante os
acionistas, a aderir ao segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de
mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de go-
vernança corporativa previstos na legislação vigente aplicável. Art. 31: Todas as disputas, contro-
vérsias ou reclamações que surgirem entre os acionistas relacionados à interpretação dos termos 
e/ou execução das obrigações estipuladas neste Estatuto Social e/ou à violação de quaisquer
termos e condições aqui previstos, que não possam ser resolvidas amigavelmente, deverão ser
submetidas à arbitragem. §1º: A arbitragem será regida de acordo com as regras do Centro de
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), ficando a CCBC responsável pela
administração do procedimento arbitral. No caso das regras do CCBC ser omisso em qualquer
aspecto procedimental, os acionistas desde já acordam em aplicar supletivamente, e nessa or-
dem, as leis procedimentais brasileiras previstas na Lei nº 9.307/96 e no Código Civil Brasileiro.
§2º: A arbitragem deverá ocorrer na Cidade do RJ, e deverá ser realizada oficialmente em portu-
guês, por um tribunal arbitral composto por 3 árbitros. §3º: Os árbitros deverão decidir com base
na legislação brasileira aplicável, sem aplicação do princípio da equidade. §4º: O laudo arbitral
será considerado final e definitivo e obrigará os acionistas, as quais renunciam expressamente a
qualquer forma de recurso contra o laudo arbitral.  §5º: Os acionistas poderão recorrer ao Poder
Judiciário exclusivamente nos casos abaixo determinados, sem que tal conduta seja considerada
como ato de renúncia à arbitragem como único meio de solução de controvérsias escolhido pelos
acionistas: (i) para assegurar a instituição da arbitragem; (ii) para obter medidas cautelares de
proteção de direitos previamente à constituição do tribunal arbitral; e (iii) para execução de qual-
quer decisão do tribunal arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, o laudo arbitral. Para tanto,
os acionistas neste ato elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do RJ como competente
para analisar e julgar essas questões. §6º A responsabilidade pelo pagamento das custas da ar-
bitragem será determinada em conformidade com as regras da CCBC ou pelo tribunal arbitral.
Jucerja em 14/02/19 sob o nº 33300329684, 3518385. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Leilão de 12 
aeroportos 
acontecerá  
em um mês

O Ministério da Infraes-
trutura realizou, nesta sexta-
feira, na Bolsa de Valores 
de São Paulo, B3, o leilão 
dos três blocos aeroportuá-
rios – Nordeste, Sudeste e 
Centro-Oeste. O leilão de 
12 aeroportos faz parte dos 
planos do Governo Federal 
de realizar 23 concessões, 
incluindo portos e aeropor-
tos, dentro dos primeiros 100 
dias da gestão do presidente 
Jair Bolsonaro.

Para essa quinta rodada, 
o valor mínimo de outorga, 
para arrematar os 12 termi-
nais, será de R$ 219 milhões, 
à vista. Ao longo da conces-
são, o valor total da outorga é 
de R$ 2,1 bilhões. O prazo de 
concessão será de 30 anos.

O investimento previsto 
para os três blocos é de R$ 
3,5 bilhões. Os vencedores 
do certame serão definidos 
pela melhor proposta eco-
nômica, ou seja, aquele que 
ofertar o maior ágio sobre o 
valor mínimo a ser pago à 
vista.

O Bloco Nordeste é com-
posto pelos aeroportos de 
Recife (PE), Maceió (AL), 
Aracaju (SE), Juazeiro do 
Norte (CE), João Pessoa e 
Campina Grande, na Paraíba. 
Para o leilão, o valor mínimo 
será de R$ 171 milhões. A 
previsão é que a outorga total 
chegue a R$ 1,7 bilhão (ou-
torga inicial mais arrecada-
ção das outorgas variáveis), 
a serem pagas anualmente. O 
investimento estimado é de 
R$ 2,153 bilhões para todo o 
bloco.

O Bloco Sudeste contem-
pla os terminais de Vitória 
(ES) e Macaé (RJ) e o valor 
mínimo de outorga à vista 
será de R$ 47 milhões, sen-
do o total de R$ 435 milhões 
(outorga inicial mais arreca-
dação com as outorgas vari-
áveis), com pagamentos anu-
ais. O investimento estimado 
é de R$ 592 milhões para 
todo o bloco.

Já os quatro aeropor-
tos que compõem o Bloco 
Centro-Oeste são: Cuiabá, 
Sinop, Rondonópolis e Alta 
Floresta, todos em Mato 
Grosso. A outorga à vista 
será de R$ 800 mil e a ou-
torga total será de R$ 9 mi-
lhões (outorga inicial mais 
a estimativa de arrecadação 
com as outorgas variáveis), 
a serem pagas anualmente. O 
investimento estimado é de 
R$ 771 milhões.

5ª rodada

A novidade para esta roda-
da é que não haverá cobran-
ça de contribuição fixa anual 
(outorga fixa), somente da 
parcela variável. Essa contri-
buição vai considerar a arre-
cadação um percentual sobre 
a totalidade da receita bruta 
da futura da concessionária, 
sendo de 8,2% para o Nor-
deste, 8,8% para o Sudeste 
e 0,2% para o Centro-Oeste. 
A cobrança será recolhida 
anualmente. Assim como na 
rodada anterior, não há parti-
cipação da Infraero.

Os vencedores terão que 
fazer o pagamento da outor-
ga fixa inicial à vista mais o 
ágio ofertado no leilão. Essa 
cifra inicial foi calculada 
com base no valor presente 
líquido do empreendimento, 
ou seja, levando em conside-
ração o investimento inicial, 
as receitas e custos da con-
cessão, o fluxo de caixa e o 
retorno dentro desse período.

Haverá cinco anos de ca-
rência para o pagamento da 
parcela variável, seguido de 
pagamentos crescentes do 6º 
ao 10º ano, quando, então, os 
percentuais de outorga vari-
ável passarão a ser integral-
mente cobrados.

Brasil é visto como promissor para o consórcio russo Kalashnikov
O consórcio Kalashnikov, 

maior empresa de fabrica-
ção russa que produz rifles 
de assalto e franco-atira-
dores, projéteis de artilharia 
guiada e uma ampla gama 
de armas de precisão e que 
obtém mais de 50% de recei-
tas com exportações planeja 
conquistar novos mercados, 
incluindo o da América La-
tina. Segundo o diretor-geral 
do consórcio Kalashnikov, 

Vladimir Dmitriev, em en-
trevista a Sputnik Brasil, 
“junto com a Rússia, a Índia 
e a China, o Brasil é um país 
em forte desenvolvimento e 
que tem o potencial enorme. 
Sem dúvidas, entendemos 
que para sermos líderes 
devemos entrar nesse mer-
cado. A pergunta é que sob 
que forma e sob que formato 
(essa entrada pode ser real-
izada)”.

Comentando os possíveis 
obstáculos à entrada do Ka-
lashnikov no mercado do 
Brasil, Dmitriev destacou 
que embora “ainda não ten-
ham sido registradas quais-
quer dificuldades concre-
tas”, como qualquer pro-
jeto grande essa iniciativa 
exige preparações sérias. 
“Estamos no processo de 
negociação com parceiros 
brasileiros”, disse.
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Didi Chuxing perde US$ 1,6 bi em valor de mercado em 2018
Empresa 
chinesa é dona 
do aplicativo 
brasileiro de 
transportes 99

Até muito recentemente o 
valor de mercado da empre-
sa de transporte comparti-
lhado chinesa Didi Chuxing 
ultrapassava US$ 50 bilhões. 

Há uma semana um site chi-
nês de notícias de tecnologia 
informou que a Didi Chu-
xing teria perdido em valor 
de mercado 10,9 bilhões de 
iuanes (cerca de US$ 1,6 
bilhão) em 2018. E a notí-
cia que circulou na impren-
sa nesta sexta-feira é que a 
empresa de transporte com-
partilhado irá demitir 15% 
de sua equipe ou cerca de 2 
mil pessoas este ano. Este é 
o primeiro grande corte da 
empresa, que atravessa um 
momento delicado de ima-
gem após o assassinato de 

dois de seus usuários.
A Didi é a segunda startup 

mais valiosa do mundo, atrás 
apenas, justamente, do Uber. 
A sede da companhia, no pólo 
tecnológico de Zhongguan-
cun, em Pequim, tem biblio-
teca, terraços verdes e até um 
escorregador. É uma roupa-
gem ocidental para tentar jus-
tamente dominar o ocidente. 

No ano passado, a empre-
sa chinesa comprou o aplica-
tivo de transportes brasilei-
ro 99. A aquisição teria sido 
fechada por cerca de US$ 
960 milhões e a empresa bra-

sileira foi avaliada em US$ 1 
bilhão. Os valores não foram 
confirmados pelas empresas. 

A empresa atende, atual-
mente, mais de 1.000 cidades, 
atingindo mais de 60% da po-
pulação mundial, mas boa par-
te desses clientes está na pátria 
mãe. A companhia conta com 
mais de 25 milhões de corridas, 
21 milhões de motoristas e pro-
prietários de automóveis geran-
do renda na sua plataforma.

Mas a empresa, que con-
seguiu afastar o rival Uber 
para fora da China em 2016 
e se tornar a maior empresa 

de transportes do país, agora 
está enfrentando dificuldades 
financeiras devido à concor-
rência de novos participantes 
e à ascensão de serviços de 
compartilhamento de bicicle-
tas como o Mobike.

Segundo a Reuters, o pre-
sidente-executivo da Didi, 
Cheng Wei, disse em uma 
reunião com a diretoria que 
a empresa se concentraria 
em serviços básicos de mo-
bilidade e reduziria as uni-
dades de negócios não con-
sideradas essenciais para seu 
principal empreendimento 

em 2019, disse uma fonte 
familiarizada com o assunto.

Mas a gigante chinesa terá 
como objetivo contratar mais 
de 2 mil funcionários para se 
concentrar em tecnologia de 
segurança, engenharia de pro-
duto e expansão internacional 
com o objetivo de manter sua 
contagem geral de funcioná-
rios, acrescentou a fonte.

Uma porta-voz da Didi 
se recusou a comentar. No-
tícias sobre possíveis cortes 
de empregos na empresa co-
meçaram a surgir no final de 
janeiro.

Dólar recua 
com otimismo 
sobre 
Previdência 

O dólar comercial voltou 
ao patamar dos R$ 3,70 nesta 
sexta-feira, com investidores 
otimistas após divulgação 
de detalhes sobre a reforma 
da Previdência na véspera e 
declarações de China e Esta-
dos Unidos de progresso nas 
negociações comerciais. A 
moeda recuou 0,97%, a R$ 
3,7037 na venda. Na máxima 
alcançou R$ 3,7272 e, na mí-
nima R$ 3,7002. Na semana, 
a divisa norte-americana caiu 
0,8%. O dólar futuro tinha 
queda de 0,6%.

Conforme informou a Reu-
ters, o anúncio do governo de 
fixar a idade mínima de apo-
sentadoria em 65 anos para 
homens e 62 anos para mu-
lheres, com período de tran-
sição de 12 anos, na proposta 
de reforma da Previdência, 
seguiu ditando otimismo. O 
secretário da Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho, 
disse que o texto será enviado 
ao Congresso no dia 20.

Cenário interno

“A maior parte (da queda 
do dólar) se deve ao cenário 
interno. A declaração sobre 
a reforma da Previdência e o 
fato de que está mais próximo 
dela (a proposta) ser apre-
sentada trouxe otimismo”, 
avaliou o gerente de tesoura-
ria do Travelex Bank, Felipe 
Pellegrini. A questão agora é 
quanto da proposta o governo 
conseguirá manter nas nego-
ciações com parlamentares.

O mercado também mo-
nitorou a evolução da crise 
envolvendo o ministro da Se-
cretaria Geral da Presidência, 
Gustavo Bebianno, após de-
núncias de esquema de candi-
datos-laranja dentro do PSL.

Uma fonte próxima a Be-
bianno disse que Bolsonaro 
decidiu que o ministro ficará 
no cargo, o que foi comunica-
do a ele pelo ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni.

No front externo, declara-
ções de autoridades da China 
e dos Estados Unidos de pro-
gresso e consenso sobre pon-
tos cruciais nas negociações 
comerciais também anima-
ram o mercado, alimentando 
o apetite por risco.

Cenário externo

As conversas serão reto-
madas em Washington na 
próxima semana. O presiden-
te norte-americano Trump 
admitiu que o prazo para en-
trada em vigor de maiores ta-
rifas contra importações chi-
nesas, previstas para entrar 
em vigor 1º de março, pode 
ser prorrogado.

“As declarações do pre-
sidente norte-americano 
(Donald Trump) sobre as 
negociações com a China 
trazem um pouco de alívio 
para a economia como um 
todo”, afirmou Pellegrini. 
O BC vendeu 10,33 mil 
swaps cambiais tradicio-
nais, equivalente à venda 
futura de dólares. Assim 
rolou US$ 5,681 bilhões 
dos US$ 9,811 bilhões que 
vencem em março.
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Não é mais economia, estúpido!
Delineada a reforma da Previdência, mercado finan-

ceiro feliz, economia entrando nos eixos, crédito crescen-
te. Tudo parece uma maravilha na era da pós-corrupção. 
Só que não. O novo governo assumiu há 45 dias e a espera 
dos 100 parece longa demais. A desgovernança marcada 
pelos tropeços dos laranjas reduz o tal efeito Pac Man es-
perado, em que o recém-eleito tem força para aprovação 
das medidas mais difíceis.

Bebianno vai, Bebianno fica, Frota esmaga a laranja em 
tom de que a corrupção acabou e Bolsonaro no hospital, 
enquanto o filho faz fofoca por aí. Em resumo, parece que 
o governo sabe para onde quer ir. O bate cabeça é que foi 
longe demais e ofusca o que importa: quais serão as medi-
das do governo e como e quando serão aprovadas?

Ao menos já se tem ideia de uma, na verdade, a prin-
cipal esperada pelos investidores, a reforma da Previdên-
cia. Resta saber se o texto passa pelo Congresso que o 
receberá na próxima semana. A mudança na Previdência é 
vista como uma das saídas para que o governo ajuste suas 
contas, que em 2018 registraram déficit de R$ 120 bilhões. 
Segundo levantamento do Ministério da Economia, a re-
forma proporcionaria a redução de R$ 1 trilhão em gastos 
nos próximos dez anos. O valor equivale a um terço do 
total do déficit que será realizado pelo INSS no mesmo 
período (R$ 3,1 trilhões).

A reforma e outras medidas propostas por Guedes visam 
o controle do endividamento do governo para garantir a 
solvência do país. A escalada de déficits públicos, elevou 
a relação dívida sobre PIB do Brasil para 76,7%, percen-
tual bem acima da média dos países emergentes, ao redor 
de 50%. O crescente déficit primário é a causa do efeito 
bola de neve. E resolver a equação não é fácil, pois 92% 
do Orçamento é obrigatório. Portanto, a margem de corte é 
pequena. Além disso, do lado da receita, vale lembrar que 
o país tem uma carga tributária bem mais elevada que seus 
vizinhos: 33% do PIB. A média dos latino-americanos é 
de 23%.

O governo ainda vê a reforma da Previdência como a 
saída para cumprir o Teto dos Gastos. Segundo o secre-
tário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo 
Rolim, se ela não for aprovada, o orçamento vai estourar o 
limite de despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário 
baseado na inflação de 2018. No ano passado, os poderes 
federais cumpriram o teto, com folga de R$ 60 bilhões, o 
que daria mais margem de manobra para a União cumprir 
o teto de R$ 1,407 trilhão, senão fossem as despesas ob-
rigatórias. Na verdade, o Orçamento Geral da União de 
2019 foi elevado em R$ 119 bilhões, porém os gastos ob-
rigatórios, que crescerão R$ 124 bilhões. Enquanto isso, 
as despesas discricionárias (não obrigatórias) cairão R$ 5 
bilhões.

A seu favor, o governo tem a economia, que anda bem. 
Segundo os últimos dados do Bacen a atividade vem em 
toada crescente. O Índice de Atividade Econômica do Ban-
co Central (IBC-Br) referente a todo o país, em dezembro 
de 2018, indicou alta de 0,21% ante novembro, na série 
com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2017, o au-
mento foi de 0,18% pela série sem ajuste. O crescimento 
econômico é uma das apostas para elevar a arrecadação.

Outro importante indicador de que a economia deixou 
de ser o problema é o de volume de crédito. A autori-
dade monetária pontuou que, após dois anos de contração 
(-3,5% em 2016 e -0,5% em 2017), o mercado de crédito 
voltou a crescer em 2018. A edição de dezembro das Es-
tatísticas Monetárias e de Crédito demonstra que o saldo 
total aumentou 5,5% no ano, alcançando R$ 3,3 trilhões 
em dezembro.

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.

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. 

SALOBO METAIS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF n° 33.931.478/0001-94 - NIRE 3330016452-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA, REALIZADA EM 08 
DE FEVEREIRO DE 2019. 1. Data, hora e local: No dia 08 de fevereiro de 
2019, às 16:00 horas, na sede social da Salobo Metais S.A. (“Companhia”), 
localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, 
parágrafo 4º, da Lei no 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas ao final desta ata. Verificado, portanto, quorum suficiente para 
a instalação desta assembleia geral e para as deliberações constantes da 
Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Maurício Pereira Vasconcelos - Presidente; 
Sra. Luana Paes Loureiro Ribeiro - Secretária. 4. Ordem do Dia: Analisar, 
discutir, e, se for o caso, aprovar: 4.1. A contratação de financiamentos 
pela Companhia. 5. Deliberações aprovadas por unanimidade: 5.1. 
A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, 
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a 
Secretária autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para 
cumprir com as disposições legais em vigor. 5.2. A contratação de novos 
financiamentos pela Companhia no montante de até R$3.000.000.000,00 
(três bilhões de reais), junto a bancos e demais instituições financeiras, 
por meio de Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio (ACC), Notas de 
Crédito à Exportação (NCE), Contratos de Pré-Pagamento à Exportação 
(PPE), dentre outros, incluindo futuros aditamentos a tais financiamentos 
no limite ora aprovado. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida, 
achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelas 
acionistas presentes. Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019. Assinaturas: 
Mesa: Maurício Pereira Vasconcelos - Presidente. Luana Paes Loureiro 
Ribeiro - Secretária. Acionistas: Vale S.A. p.p. Luana Paes Loureiro Ribeiro. 
Docepar S.A. p.p. Maurício Pereira Vasconcelos. CERTIDÃO - Jucerja 
registro nº 00003518314 em 14/02/2019. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário-Geral.

Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
CNPJ no 33.254.319/0001-00 - NIRE 33.300.316.906

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 10.1.2019. Aos 10 dias do mês de 
janeiro de 2019, às 14h, na sede social, Praça Quinze de Novembro, 20, 11o

andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, reuniram-se os membros 
da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Eurico Ramos Fabri.  
Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia 
ao cargo de Diretor Superintendente da Sociedade formulado pelo senhor 
Aurélio Guido Pagani, em carta desta data (10.1.2019), cuja transcrição foi 
dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins 
de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços 
prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta 
Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Eurico Ramos Fabri, Marcelo de 
Araújo Noronha, Maurício Machado de Minas, André Rodrigues Cano, Cassiano 
Ricardo Scarpelli, Moacir Nachbar Junior e Walkiria Schirrmeister Marchetti.  
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia da Ata lavrada no livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael 
Ferraz - Procuradores. Certidão – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
Empresa: Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. NIRE: 33300316906. Certifico 
o arquivamento em 8.2.2019 sob número 00003510477.

SINPEF-RJ - CNPJ 03.389.506/0001-22
O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO DE 
JANEIRO-SINPEF-RJ convoca todos os profissionais de Educação Física, 
empregados das academias do município do Rio de Janeiro, sócios e 
não- sócios, integrantes da categoria representada por esta entidade para 
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia
21 de Fevereiro de 2019, com a primeira e única sessão no seguinte horário: 
das 10h às 12h:40 com qualquer número de presentes no auditório do 
SINPRO/RJ localizado na Rua Pedro Lessa, n° 35- 2a Andar- Centro - Rio 
de Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberação 
e votação da segunda contraproposta do Sindicato (SINDACAD) para 
Convenção Coletiva 2017-2019 realizado na mediação no Ministério Público 
do Trabalho no 005947.2017.01.000-6; b) Concessão de poderes à diretoria 
do Sindicato, se malograrem as negociações com o Sindicato Patronal, para 
suscitar o competente dissidio coletivo; RJ, 12 de Fevereiro de 2019. 

Lesu banals Margus DIEGO GONÇALVES MARQUES 
Vice-Presidente SINPEF/RJ

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
Edital de Convocação - AGE. Atendendo determinação da Sra. Subsíndica, 
vimos pelo presente, convocar os(as) Srs.(as) Condôminos(as) para com-
parecerem à AGE do Condomínio do Edifício Jeribá, que será realizada no 
dia 22/02/19, no próprio condomínio, às 20h em 1ª convocação com o “quo-
rum” legal ou às 20:30h, em 2ª e última convocação com qualquer número de 
presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos cons-
tantes da “Ordem do Dia”: 1) Deliberação e aprovação sobre os prejuízos 
à unidade 101, causados pelas chuvas, bem como forma de custeio; e 2)
Deliberação e aprovação sobre a impermeabilização do terraço, bem como 
forma de custeio. Para votação ou participação na assembleia, o condômino 
deverá estar quite com a(s) cota(s) condominial(ais) correspondente(s) a(s) 
sua(s) unidade(s) no condomínio, que se vencerem até a data da assembleia 
(art. 1335, III, do novo Código Civil). O representante de condômino deverá 
estar munido de procuração outorgada com observância das normas legais, 
inclusive com firma reconhecida (§2º, Art. 654, do Código Civil). RJ, 11/02/19. 
Protel Administração Hoteleira Ltda. - Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária para Efetivar a Rescisão do 
Comodato e Definição de Prazo de Desocupação da FEBRAE

O Presidente do Clube de Engenharia, no uso das atribuições do Art. 23 do 
Estatuto da entidade convoca os Srs. sócios para AGE, a realizar-se no dia 
25/02/2019, segunda-feira, às 17 h, no 20º pavimento do Edifício Edison Passos, 
Av. Rio Branco, 124 para ratificar a rescisão do comodato, bem como definir o 
prazo para desocupação da Febrae – Federação Brasileira de Associações de 
Engenheiros do 20º andar do Clube de Engenharia. A Assembleia instalar-se-á 
às 17 h em 1ª convocação, ou em 2ª convocação às 17:30 h com base no Art. 
27 do Estatuto. Rio, 15/02/2019. Pedro Celestino Pereira – Presidente.

Pinduoduo subsidiará produtos de marca em pequenas áreas rurais
A plataforma de comér-

cio eletrônico social chinesa 
Pinduoduo anunciou nesta 
sexta-feira que gastará pelo 
menos 500 milhões de iuans 
(US$ 73,8 milhões) em sub-
sídios para apoiar as vendas 
de produtos de marca em pe-
quenas cidades e áreas rurais 
em 2019.

A companhia listada no 
Nasdaq anunciou no início 
deste mês um plano de ofer-
ta pública adicional no valor 

de mais de US$ 1bilhão, que 
serão usados para fortalecer 
e expandir suas operações 
comerciais, para pesquisa 
e desenvolvimento, e para 
propósitos corporativos ge-
rais e capital de giro, incluin-
do potenciais investimentos 
e aquisições estratégicos.

Conforme noticiou a 
agência Xinhua, a Pinduo-
duo estabeleceu parcerias 
com mais de 100 marcas que 
abrangem áreas de alimento 

até produtos eletrônicos para 
subsidiar suas vendas com o 
objetivo de trazer mais pro-
dutos autênticos e de quali-
dade para as regiões menos 
desenvolvidas do país.

Mais de 600 milhões de 
produtos foram vendidos de-
pois que a Pinduoduo lançou 
em agosto passado duas lojas 
online de produtos de marcas 
e eletrodomésticos. A maior 
parte foi para as cidades de 
quarto nível ou até mais baixo.

Da Da, co-fundador da 
plataforma, avalia que estes 
esforços acelerarão as ven-
das de produtos de marca 
em regiões menos desenvol-
vidas e ajudarão a eliminar 
produtos falsificados. Fun-
dada em 2015, a Pinduoduo 
é conhecida por oferecer ne-
gócios de compras em gru-
po com grandes descontos e 
desfruta de uma enorme base 
de consumidores nas áreas 
rurais e cidades pequenas.

Polêmica envolvendo QuadrigaCX gera 
dúvidas em investidores brasileiros 
Morte do 
fundador da 
corretora deixou 
100 mil clientes 
sem acesso aos 
seus recursos

Desde o dia 4 de feverei-
ro, quando a notícia  circu-
lou pelos quatro cantos do 
mundo, uma pergunta ainda 
martela na cabeça de quem 
trabalha e quem convive 
com o ambiente das finan-
ças: como será resolvido 
o caso da  QuadrigaCX, 
maior corretora de crip-
tomoedas do Canadá, que 
está impossibilitada de de-
volver US$ 137 milhões 
(um pouco mais de R$ 502 
milhões) a seus clientes. 
Lembrando que o seu fun-
dador, Gerald Cotten, mor-
reu sem ter compartilhado 
com ninguém a única se-

nha de acesso aos recursos 
e mais de 100 mil clientes 
tinham ativos na corretora.  
O assunto tem despertado 
dúvidas de brasileiros e 
uma pergunta não quer ca-
lar: o que fazer se a minha 
corretora falir?  

Amerson Magalhães, di-
retor de operações da cor-
retora brasileira Easynvest, 
esclarece que os clientes 
de corretoras tradicionais 
estão protegidos por di-
versas determinações de 
órgãos reguladores, como 
o Banco Central e a Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM). “As corretoras e 
instituições financeiras re-
guladas por essas entidades 
têm uma série de obriga-
ções que garantem a prote-
ção dos investidores”.

Segundo Amerson, no 
caso da corretora canadense 
cerca de 115 mil usuários 
que possuíam um total de 
US$ 190 milhões em crip-
tomoedas puderam somen-
te ter acesso congelado às 
suas contas da plataforma 

canadense, sem previsão de 
quando poderão receber o 
dinheiro.

“A exemplo do que acon-
teceu no Canadá, se o dono 
da sua corretora morre, nada 
acontece com você. Por de-
finição legal, o dono dessas 
instituições reguladas pelo 
mercado não pode ter acesso
exclusivo de nenhuma par-
te do negócio. Além de não 
ser nada prático, imagina a 
loucura que seria a vida des-
se dono liberando todos os 
acessos de todas as equipes 
o dia inteiro”, exemplifica o 
especialista.

Além desse caso extremo, 
Amerson cita outro exem-
plo: quando uma corretora 
declara falência. “Você es-
tará completamente protegi-
do, uma vez que as correto-
ras são intermediadoras dos 
seus investimentos, o que 
quer dizer que todo o seu 
dinheiro não fica guardado 
lá dentro, mas, sim, na ins-
tituição em que você inves-
tiu”. O Tesouro Direto, por 
exemplo, guarda os investi-

mentos em uma câmara pró-
pria. As ações são guardadas 
na Bolsa de Valores, maior 
central depositária do Bra-
sil atualmente, e assim por 
diante. Por isso, Magalhães 
explica que os investimen-
tos não ficam registrados em 
nome da corretora e, sim, no 
nome do próprio cliente. “Se 
o investidor entrar nos sites 
da Bolsa ou do Tesouro, ele 
vai ver que as cotas compra-
das por ele estão registradas 
no CPF dele mesmo. Isso 
significa que, se a corretora 
quebrar, ele pode acessar os 
investimentos diretamente 
pela instituição e transferir 
para outra corretora, com as 
quantias e rendimentos man-
tidos”, esclarece.

E para quem quer estar 
100% seguro antes de co-
meçar a investir, a dica de 
ouro de Magalhães é ve-
rificar se a instituição por 
meio da qual você aplicará 
seu dinheiro está habilitada 
a distribuir produtos de par-
ceiros como Tesouro Dire-
to, B3 e Anbima.

Ministro português é contra venda de ativo no Brasil pelo fundo Elliot
O Brasil, uma ex-colônia 

de Portugal, é um “mercado 
com uma grande capacida-
de para crescer”, afirmou o 
ministro de Meio Ambiente 
e Transição Energética de 
Portugal, João Matos Fer-
nandes, nesta sexta-feira. 
Ele se referia especifica-
mente ao plano do fundo 
Elliot, um investidor ativis-
ta que sugeriu que a EDP 
Energias de Portugal (EDP.
LS) venda suas operações 
no Brasil. 

Para o ministro, essa não 
é uma ideia muito feliz, 
uma vez que significaria 

para a companhia deixar 
um mercado em rápida as-
censão.

 A estatal chinesa CTG, 
que já é a maior acionista da 
EDP, com 23%, lançou uma 
oferta pública de aquisição 
da elétrica portuguesa por 
9 bilhões de euros em maio 
de 2018, mas a proposta foi 
recusada pelo Conselho por 
ser considerada muito baixa.

EDP Brasil

Mas o Elliot, que disse 
representar acionistas com 
2,9% na EDP, afirmou na 

quinta-feira que sua sugestão 
seria uma alternativa “supe-
rior” à oferta da CTG, uma 
vez que a venda da EDP Bra-
sil (ENBR3.SA) e de ativos 
termelétricos e de distribui-
ção em Portugal e Espanha 
poderia render 7,6 bilhões de 
euros à empresa.

“Sem fazer comentários 
sobre o que os acionistas (da 
EDP) fazem, a ideia (do Elliot) 
de vender a operação no Brasil 
não nos parece uma ideia muito 
feliz”, disse Fernandes à Reu-
ters, nos primeiros comentários 
do governo português sobre a 
proposta do fundo.

“A EDP é livre para tomar 
as decisões que quiser, mas 
vender as operações no Bra-
sil não parece ser importante 
pelo que a EDP representa 
para a economia nacional”, 
apontou ele.

Fernandes disse ainda que 
“o governo português já dis-
se que vê com muito bons 
olhos os princípios da ofer-
ta de aquisição da CTG pela 
EDP”. A proposta da CTG, 
se aprovada, ainda precisaria 
de autorizações regulatórias 
em diversos países, incluin-
do Brasil, Estados Unidos, 
Portugal e União Europeia.
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JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL 

Edital de primeiro, segundo leilão na forma presencial e intimação 
com o prazo de 05 dias extraído nos autos da Execução de 

Título Extrajudicial, movida por FRANCISCO MÉGA E CHAGAS 
e MARIA HELENA FREIRE E CHAGAS contra WESSELEY 

MOURA DE PAULAFREITAS, CPF no 018.597.877-03, Processo 
no 0082971-20.2012.8.19.0001, na forma abaixo: 

O DOUTOR SERGIO WAJZENBERG, JUIZ DE DIREITO DA 2a 
VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, FAZ SABER aos que o 
presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente o executado e seu cônjuge VANISIA 
MORAIS DE PAULA FREITAS, que no dia 26/02/2019, com 
início às 15:00 horas, na Av. Erasmo Braga no 115, Térreo, Hall 
Social dos Elevadores, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pela leiloeira 
pública NORMA MARIA MACHADO, estabelecida na Av. Erasmo 
Braga, no 227, Gr.704-Centro/RJ, tel. (21)2533-7978, email: 
normamachado@uol.com.br, será apregoado e vendido a quem 
mais der acima do valor da avaliação e, caso não haja licitantes, 
fica desde já designado o dia 12/03/2019, no mesmo horário e 
local, para a venda a quem mais der independente do valor da 
avaliação, observando o contido no art. 843 do CPC (reserva ao 
cônjuge de 50% do produto da arrematação), do direito e ação à 
aquisição do imóvel objeto do Termo de Penhora às fls. 37 (index 
41) e de Laudo de Avaliação às fls. 87/88 (index 97/98), situado 
nesta cidade, na Rua Grajaú, no 102, tendo sido o executado e 
seu cônjuge intimados. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA de 
fls. 87/88(index 97/98). IMÓVEL: Direito e Ação sobre o Lote 1 
do PA 37.021 à Rua Grajaú, onde existe o prédio 102, distrito do 
Andaraí, com dois pavimentos medindo o terreno 13,95 de frente, 
12,00m de fundos, à direita 33,50m + 1,95m estreitando o terreno + 
12,00m aprofundando o terreno e 45,50m à esquerda; confronta, à 
esquerda com o no 96, à direita com o no 106 da Rua Grajaú, e 56 
da Rua Mearim, e, nos fundos com os nos 62 e 64 da Rua Mearim, 
matrícula no 20815 do 10o Ofício do Registro Geral de Imóveis 
e Inscrição do IPTU no 0.320.800-6, idade: 1938, área edificada 
de 591m2 (IPTU). CASA: de 591m2 como costa da inscrição 
do IPTU. DA REGIÃO: Área encontra-se servida por alguns dos 
melhoramentos públicos do município como distribuição de energia 
elétrica, telefone, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e 
esgotos, diversas linhas de ônibus que servem o bairro e diversos 
estabelecimentos comerciais. METODOLOGIA AVALIATÓRIA:
Foi utilizado nesta avaliação o método comparativo em que se 
assemelha com o valor de mercado atual. Avalio o imóvel acima 
descrito em R$ 2.522.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte 
e dois mil reais), Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018. Constam
sobre o imóvel débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2018, no 
valor aproximado de R$ 76.496,97, mais acréscimos legais; débitos 
da taxa dos Bombeiros dos exercícios de 2015 a 2017 no valor 
de R$ 663,25; e débitos existentes para à aquisição e quitação 
do imóvel que estão sendo cobrados no processo no 0044556-
89.2017.8.19.0001, que serão apresentados no ato do Leilão. 
Ficam cientes os interessados na aquisição que o arrematante se 
subrogará em todos esses encargos vinculados ao imóvel, caso 
o produto da venda não seja suficiente para satisfação do crédito 
dos Autores da ação, respeitando assim o art. 130 do CTN c/c § 
1o do art. 908 do NCPC. Constam na Certidão do 10o Ofício do 
Registro Geral de Imóveis em: R- 18 - PROMESSA DEVENDA, 
onde Francisco Mega e Chagas e sua mulher Maria Helena Freire 
Chagas, prometeram vender o imóvel à Wesseley Moura de 
Paula Freitas, casado com Vanisia Morais de Paula Freitas, pelo 
regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6515/77, 
conforme escritura de 18.03.2010, prenotada sob o no 293387 em 
29.12.2011, e escritura de 10.02.2011, do 23o ofício, Livro 9334, 
fls. 031; R-19 – PENHORA DO DIREITO E AÇÃO, prenotada 
em 25/10/2013, por determinação do Juízo da 2a Vara Cível da 
Comarca da Capital, objeto da presente Ação. E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados foi expedido o presente Edital 
que será publicado e afixado no Átrio do Fórum na forma da Lei, 
ficando o executado intimado da hasta pública, suprida desta 
forma a exigência contida no Art. 889, parágrafo único, do CPC, 
com redação determinada pela Lei no 13.105 de 16 de março de 
2015. Cientes os interessados de que a arrematação far-se-á com 
dinheiro à vista, conforme Art. 892 do CPC, mais 5% da comissão a 
leiloeira, tudo calculado sobre o valor da arrematação, adjudicação 
ou remição, as custas de cartório de 1% até o máximo permitido. 
Devendo quem se interessar pela venda anunciada pelo presente 
edital comparecer nos dias, hora e local acima designados, 
para formalizar o seu lanço. Dado e passado nesta Cidade do 
Rio de Janeiro aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2019. 
Eu, Valmir Ascheroff de Siqueira, Responsável pelo Expediente, 
matricula 01/23139, mandei digitar e o subscrevo. (as.), SERGIO 
WAJZENBERG, Juiz de Direito. 

SINTTEL/RJ
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2019

Por meio do presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSMISSÃO DE DADOS E 
CORREIO ELETRÔNICO, TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SERVIÇOS 
TRONCALIZADOS DE COMUNICAÇÃO, RADIOCHAMADAS, 
TELEMARKETING, PROJETO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEIOS FÍSICOS DE TRANSMISSÃO 
DE SINAL, SIMILARES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (exceto os municípios Macaé, 
Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabú, Campos dos 
Goytacazes, São Fidelis, São João da Barra, São Francisco 
de Itabapuana, Santo Antonio de Pádua, Itaperuna, Miracema, 
Lajes de Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre e Sae, Itaocara, 
Cambuci, São José de Ubá, Cardoso Moreira, Italva e Bom Jesus 
do Itabapuana) – SINTTEL-RJ, em cumprimento ao que determinam 
os artigos 8º, inciso IV, da CRFB/88 e 605 da CLT, reitera às empresas 
de telecomunicações, às prestadoras de serviços de telecomunicações 
e às prestadoras de serviços de telemarketing/teleatendimento que está 
em vigência a decisão proclamada pela Assembleia Geral Extraordinária 
Permanente, realizada entre os dias 31 de janeiro e 08 de fevereiro de 
2018, que concedeu a autorização prévia e expressa exigida pelos Arts. 
579 e 602 caput e parágrafo único, da CLT para o desconto da contribuição 
sindical anual e a vinculação obrigatória do desconto para toda a categoria.
Assim sendo, ficam as empresas advertidas de que a contribuição sindical 
de seus empregados, incluindo-se os liberais empregados que não 
exercem a profissão permitida pelo grau ou título de que forem portadores 
(artigo 585, da CLT e nas Resoluções do MTPS n. 325.259/74 e do MTb 
n. 300.772/78), deverá ser descontada na folha de pagamento do mês 
de Março de 2019 e recolhida à Caixa Econômica Federal, até o dia 
28/04/2019, através da guia de recolhimento e o Código da Entidade nº. 
009.021.87246-9, sob pena de aplicação das penalidades previstas nos 
Artigos 600 e 606, da CLT. No que se refere ao valor a ser descontado e 
repassado, ficam as empresas advertidas de que a contribuição sindical 
corresponde a remuneração de 1 (um) dia de trabalho percebida no mês de 
março de 2019, ou de 1/30 (um trinta) avos da remuneração, qualquer que 
seja a forma de remuneração. Por último, atentem para a necessidade do 
envio, ao SINTTEL-RJ, das guias da contribuição sindical acompanhadas 
da relação nominal dos empregados e seus respectivos salários, no prazo 
de até 30 (trinta) dias após o desconto, conforme determina o Precedente 
Normativo do TST n.º 41. Rio de Janeiro,18 de fevereiro de 2019.

Luis Antônio Souza da Silva
COORDENADOR GERAL

SINDVERJ - SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM 
EMPRESAS DE SEGURANCA E VIGILANCIA INTERMUNICIPAL DE SAO 
JOAO DE MERITI E OUTROS MUNICIPIOS, CNPJ: 29.414.208/0001-39.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente do Sindicato no exercício de 
suas obrigações legais e estatutárias, convoca todos os associados que 
estejam em dia com as suas obrigações estatutárias para a Assembleia 
Geral Ordinária, a se realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2019, às 10:00 
horas em primeira convocação e às 10:30 horas em segunda e última 
convocação, na sede do Sindicato à Rua da Matriz, 860, Vila Rosali, São 
João de Meriti – RJ, para deliderar sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Aprovação da pauta de reivindicação para a data base de março de 2019; 
b) Autorização para a Diretoria fazer acordo ou instaurar dissidio coletivo; c) 
Assuntos Gerais. São João de Meriti, 15 de fevereiro de 2019. 

Sergio Luiz da Silva, Presidente.

Sistema financeiro opera sem 
responsabilidades sociais ou econômicas
Economia não 
pode funcionar 
com ‘agiotagem 
legal’ dos bancos

Enquanto na Europa o 
máximo cobrado do consu-
midor, nas compras a pra-
zo, é 13% ao ano, no Brasil 
a média está em 129%. A 
afirmação é do economista 
Ladislau Dowbor. O Brasil 
possui 64 milhões de pesso-
as negativadas, com o nome 
“sujo”. Milhões de pequenas 
e médias empresas também 
estão endividadas. O sistema 
financeiro tira das famílias e 
das empresas o equivalente 
a 16% do Produto Interno 
Bruto (PIB).Segundo ele, 
com empresas paralisadas e 
famílias endividadas, con-
sequentemente os impostos 
arrecadados sobre consumo 
e produção caem violenta-
mente. “E quebra o Estado, 
pois famílias, empresas, 
além do próprio Estado, são 
os motores da economia”.

Só de juros sobre a dívida 
pública, o Estado brasileiro 
paga 6% do PIB, cerca de R$ 
370 bilhões, considerando o 
PIB brasileiro, hoje, em R$ 6,3 
trilhões. “Esse dinheiro, que de-
veria servir para infraestrutura 
e políticas sociais – em saúde e 
educação ou investimento pú-
blico no desenvolvimento –, se 
transforma apenas em fluxo de 
juros”, diz.

 “Assim, nossos impostos 

são desviados dos investi-
mentos para os lucros do sis-
tema bancário. Juntando 6% 
de impostos que vão para a 
divida pública, mais o 16% 
tirados das famílias e das 
empresas, são 22% só de ju-
ros, sem reduzir o estoque da 
dívida. Nenhuma economia 
pode funcionar assim.”

Dowbor lembra que o 
Brasil ainda tem o deletério 
problema da evasão fiscal, 
que somava R$ 570 bilhões 
em 2016, o equivalente a 
9,1% do PIB, segundo esti-
mativa do Sindicato Nacio-
nal de Procuradores da Fa-
zenda Nacional (Sinprofaz).

Como se os dados acima não 
bastassem, o sistema tributário 
regressivo (quem tem menos 
paga proporcionalmente mais), 
em vez de corrigir, agrava as 
injustiças e a incapacidade cres-
cente do Estado investir. “E 
ainda por cima querem agora 
se apropriar também da Previ-
dência.”

Itaú, Bradesco e Santander

Esses são alguns dos tó-
picos abordados pelo eco-
nomista no debate “O Bra-
sil e o capital improdutivo 
- Conversa com Ladislau 
Dowbor”, na livraria Tape-
ra Taperá, no centro de São 
Paulo, a partir do livro de 
sua autoria A Era Do Capi-
tal Improdutivo. A obra, de 
acordo com ele, é escrita em 
linguagem que o leitor co-
mum possa entender.

Para ele, a luz no fim do 
túnel que aponta para a su-
peração desse sistema no 

Ladislau Dowbor: Enquanto na Europa o máximo cobrado nas 
compras a prazo é 13% ao ano, no Brasil a média está em 129%

qual “os bancos praticam a 
agiotagem legal” é evidente, 
embora de difícil implemen-
tação. “É preciso taxar os ca-
pitais improdutivos, fazer a 
reforma tributária, reduzir as 
taxas de juros para pessoas 
físicas (nos crediários, che-
que especial e no rotativo do 
cartão), reduzir os juros so-
bre pessoa jurídica”, defen-
de. “No mundo, as taxas de 
juros pra pessoa física estão 
na faixa de 4 a 6% ao ano. 
Aqui, é isso por mês.”

Em seu livro, Dowbor 
lembra que nos dois gover-
nos do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e no 
primeiro de Dilma Rousseff, 
a base popular de consumo 
foi fortemente incentivada, 
com políticas como os pro-
gramas de distribuição de 
renda (Bolsa Família, por 
exemplo), elevação do salá-

rio mínimo e outras.
Na época, o chamado 

“círculo virtuoso” era ba-
seado em uma dinâmica de 
crescimento que, por sua vez 
permitia financiar as pró-
prias políticas sociais. Mas a 
partir de 2013 esse processo 
entrou em crise. “A realida-
de é que os bancos e outros 
intermediários financei-
ros demoraram pouco para 
aprender a drenar o aumento 
da capacidade de compra do 
andar de baixo da economia, 
esterilizando em grande par-
te o processo redistributivo e 
a dinâmica de crescimento”, 
escreve Dowbor no livro.

Segundo ele, “trata-se da 
esterilização dos recursos do 
país pelo sistema de interme-
diação financeira, que drena 
em volumes impressionantes 
recursos que deveriam servir 
ao fomento produtivo”.

Glifosato: Tribunal  
dos EUA processa Bayer 

Nesta quarta-feira, foi pro-
tocolada na Justiça do Michi-
gan, nos Estados Unidos, uma 
ação coletiva sustentando que 
o herbicida ataca a flora intes-
tinal e destrói bactérias bené-
ficas que ajudam o organismo 
a prevenir doenças. O déficit 
desses micro-organismos no 
intestino enfraquece as defe-
sas contra infecções e muitas 
doenças.

Na ação consta que a Bayer 
continua contando a mesma 
mentira contada pela Mon-
santo: a de que o glifosato tem 
como alvo enzimas que não 
estão presentes no organismo 
humano e nem nos animais de 
estimação. Por isso não faz mal.

Tramitam na Justiça dos 
Estados Unidos mais de 8 
mil ações contra a Monsanto, 
ajuizadas por consumidores, 
trabalhadores e agricultores, 
que alegam ser vítimas do 
câncer causado pelo glifosato.

Em agosto, o júri de um 
tribunal estadual da Califór-
nia concedeu indenização de 
US$ 289 milhões a Deway-
ne Lee Johnson, ex-zelador 
de escola, que alegou que o 
Roundup contribuiu signifi-
cativamente para o seu linfo-
ma Não-Hodgkin, em estado 
terminal. O preço das ações 
da empresa despencou. 

À Bloomberg, o advoga-
do Robert F. Kennedy Jr, que 
propôs a ação, disse que  “a 
Monsanto enganou os con-
sumidores sobre os riscos 
do glifosato por décadas”. E 
que apesar dos esforços da 
empresa para ocultar e dis-
torcer dados de pesquisas so-
bre os malefícios do glifosa-
to, “a ciência está em ação.”

Porta-voz da Bayer de-
clarou que a ação não tem 
mérito e que a companhia 
“aguarda com expectativa a 
defesa do mérito”.

Usiminas sai do prejuízo e lucra 
R$ 401 mi no 4° trimestre

A Usiminas teve lucro lí-
quido de R$ 401 milhões no 
quarto trimestre, revertendo 
resultado negativo de R$ 45 
milhões sofrido um ano antes, 
informou o grupo siderúrgico 
nesta sexta-feira. A empresa 
teve geração de caixa medida 
pelo lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização 
(Ebitda) ajustado de R$ 830 mi-
lhões no período, salto de 84 por 
cento sobre o desempenho de R$ 
450 milhões do quarto trimestre 
de 2017. A margem ajustada pas-
sou de 15 para 24%.

O resultado foi apoiado 

em parte com aumento nos 
preços do aço e do minério 
de ferro, com a receita líqui-
da subindo cerca de 11%, 
mas as vendas em volume 
da liga caindo quase 6% e 
as vendas de minério de fer-
ro praticamente estáveis na 
comparação anual. 

A dívida líquida no final 
do ano passado era de R$ 4,2 
bilhões. Com isso, o indicador 
de endividamento que relacio-
na a dívida líquida com o Ebi-
tda encerrou o quarto trimes-
tre em 1,6 vez, contra 2 vezes 
no fim de 2017.




