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Uma pergunta ainda sem resposta:
Quem mandou matar Marielle?

Próximo à data que marca um 
ano do assassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL), dois 
suspeitos pela execução da par-
lamentar e de seu motorista, An-
derson Gomes, foram presos na 
manhã desta terça-feira.

O policial militar reformado 
Ronnie Lessa, de 48 anos, e o 
ex-policial militar Élcio Vieira 
de Queiroz, de 46, foram detidos 
por uma força tarefa da Operação 
Buraco do Lume, composta por 
policiais da Divisão de Homicí-
dios da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro e por promotores do Mi-
nistério Público. A investigação 
do Ministério Público e da Polí-
cia Civil aponta que os policiais 
são responsáveis pelo crime.

Segundo a denúncia das pro-
motoras Simone Sibilio e Le-
ticia Emile, assinada pelo juiz 
substituto do 4º Tribunal do Júri 
Gustavo Kalil, Lessa teria sido 
responsável pelos disparos en-
quanto Queiroz seria o motorista 
do Cobalt prata que perseguiu o 
carro da vereadora. Como a in-
vestigação aponta que o crime 
foi meticulosamente planejado 
ao longo de 3 meses, a opera-
ção também está apreendendo 
documentos, celulares, compu-
tadores, armas dos suspeitos. Há 
indícios de que Lessa monitora-
va eventos que a vereadora par-
ticipava através de um celular 
“bucha”.

Lessa foi preso na casa dele, 
no luxuoso condomínio Viven-
das da Barra, na Barra da Tijuca, 
mesmo condomínio onde o pre-
sidente Jair Bolsonaro também 

tem casa e onde morou até se 
transferir para a Granja do Torto, 
em Brasília.

Apesar da prisão dos dois sus-
peitos da execução, resta saber 
ainda o principal: quem mandou 
matar Marielle e por quê. “Quem 
matou Marielle não foi apenas 
quem apertou o gatilho. Quem 
matou Marielle foi quem plane-
jou a sua morte, foi quem desejou 
a sua morte, foi quem contratou, 
foi quem politicamente desejou 
eliminar Marielle. É muito im-
portante para o país saber quem 
mandou matar Marielle, qual 
objetivo político e qual a moti-
vação”, disse o deputado federal 
Marcelo Freixo (PSOL-RJ).

A presidente nacional do PT, 
deputada federal Gleisi Hoff-
mann (PR), pediu uma investiga-
ção mais “criteriosa” sobre a re-
lação dos autores dos crimes com 
o clã Bolsonaro. “Um mora no 
condomínio de Bolsonaro, outro 
tem sobrenome Queiroz. A prin-
cípio não quer dizer nada. Mas 
os antecedentes da família Bol-
sonaro, que abrigou um Queiroz 
e homenageou milicianos, requer 
investigação criteriosa de possí-
veis relações”, disse.

A viúva de Marielle, Monica 
Benicio, parabenizou às pro-
motoras e todos os envolvidos 
nas investigações. Ela aguarda 
acesso aos detalhes das investi-
gações. “Mas ainda falta a res-
posta mais urgente e necessária 
de todas: Quem mandou matar 
Marielle? Espero não ter que 
aguardar mais um ano para sa-
ber”, afirmou.

Cristina Indio do Brasil/ABrTarifa de energia 
sobe três vezes 
mais que inflação
Aumentos para 
distribuidoras do Rio 
vão de 9,65% a 21,09%

As tarifas de energia elétrica dos 
consumidores do Estado do Rio de 
Janeiro terão aumento quase três 
vezes maior que a inflação oficial. 
A conta dos usuários da Light, que 
atende à capital e a 31 cidades da 
região metropolitana e do interior, 
ficará em média 11,12% mais cara. 
A Enel, que fornece aos clientes do 
restante do estado, aplicará um au-
mento médio de 9,7%.

Os reajustes foram aprovados 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Os novos valo-

res começam a valer a partir desta 
sexta-feira. A energia elétrica pode 
representar mais de 40% dos custos 
de uma indústria.

O aumento das tarifas da Light 
foi influenciado pelo impacto do 
risco hidrológico na gestão da 
aquisição de energia, com a com-
pensação dos valores de compra 
de energia que não foram consi-
derados no valor médio conce-
dido na tarifa definida no último 
processo tarifário.

“Ou seja, a distribuidora teve ao 
longo do ano passado custos mais 
altos do que o previsto na tarifa 
para aquisição de energia, e que 
foram incorporados ao processo ta-
rifário deste ano,” alegou a Aneel.

O reajuste médio será de 10,20% 
para os consumidores em alta 
tensão, como as indústrias, e de 

11,52% para os de baixa tensão. A 
alta varia de acordo com a classe 
de consumo. Unidades rurais terão 
reajuste de 21,09%, por exemplo. A 
Light atende a 3,8 milhões de uni-
dades consumidoras.

O aumento para a Enel será de 
9,65% para os consumidores aten-
didos em alta tensão e de 9,72% 
para os atendidos na baixa tensão. 
A companhia italiana atende a 2,6 
milhões de unidades consumidoras 
em 66 municípios.

No caso da Enel, o reajuste da 
tarifa foi impactado principalmente 
pela compra de energia, em espe-
cial a adquirida da usina de Itaipu, 
que varia em dólar. Também pesou 
a compensação dos valores pela 
compra de energia que não entra-
ram na definição do último proces-
so tarifário da empresa.

Ações da Boeing caem  
e arrastam Embraer

A Agência Europeia de Segu-
rança Aeronáutica (Easa), que 
abrange 32 países-membros, 
proibiu os voos dos Boeing 737 
Max 8 e Max 9 em todo o espaço 
europeu. A decisão aconteceu de-
pois de Alemanha, França e Rei-
no Unido, entre outros, terem de-
cidido unilateralmente contrariar 
o regulador da aviação nos EUA 
(a FAA) e suspender os voos das 
aeronaves.

Depois do acidente aéreo fatal 
no último domingo, na Etiópia, 
matando as 157 pessoas que esta-
vam a bordo, 27 das 68 companhias 
aéreas que utilizavam aeronaves 
Boeing 737 Max 8 suspenderam 
todos os voos operados com os 

modelos. Entre as empresas, estão 
Aerolíneas Argentinas, Air Chi-
na, Norwegian Air, que começou 
a operar no Brasil recentemente, e 
a Gol, a única brasileira que voava 
com esse tipo aeronave.

A decisão europeia foi mais um 
golpe na companhia norte-ameri-
cana, que recentemente adquiriu 
a brasileira Embraer. As ações da 
Boeing na Bolsa de Nova York 
despencaram 6,15% nesta terça-
feira, após uma queda de 5,33% 
na segunda, uma perda de valor 
de mercado de cerca de US$ 30 
bilhões.

Os papéis da Embraer seguiram 
rumo semelhante, embora a que-
da tenha sido menor. Após vários 

pregões em alta, as ações da com-
panhia na Bolsa de São Paulo ca-
íram para R$ 18,85 no final desta 
terça-feira, após terem fechado a 
R$ 19,28 na sexta-feira, antes do 
acidente, acumulando uma queda 
de 2,3%.

A resolução da Easa entrou em 
vigor às 19h desta terça-feira e, se-
gundo o comunicado da agência, 
abrange “todos os voos comerciais 
de operadores não-europeus que 
voem para a Europa, dentro da Eu-
ropa ou saem da Europa rumo a ou-
tros destinos extra-europeus”.

China, Austrália, Malásia, Sin-
gapura, Omã, Coreia do Sul, Mon-
gólia e Indonésia suspenderam 
voos do 737 Max 8.

Estado do Rio nunca exportou  
tanto como no ano passado

Reino Unido decide hoje se  
deve deixar a UE sem acordo

Com 391 votos contra e 242 a fa-
vor, o Parlamento britânico rejeitou 
nesta terça-feira, pela segunda vez, 
o acordo negociado pela equipe da 
primeira-ministra Theresa May com 
a União Europeia para o Brexit. Em 
janeiro, o acordo havia sido rejeitado.

Na segunda-feira, após conver-
sas com autoridades do bloco eu-
ropeu, a primeira-ministra afirmou 
ter recebido garantias da União Eu-
ropeia suficientes para convencer 
os britânicos em favor da proposta 
de acordo reformulado.

Antes da votação, no entanto, 
alguns parlamentares disseram que 
não estavam convencidos dessas 
“garantias legais” citadas pela pri-
meira-ministra. Segundo seu porta-

voz, Theresa May não tem planos 
de voltar a negociar seu acordo 
com a União Europeia.

O principal entrave nas negocia-
ções diz respeito ao chamado ba-
ckstop ou “salvaguarda irlandesa”, 
como ficou conhecida a proposta 
para a fronteira entre as Irlandas. A 
cláusula esbarra em resistências no 
Parlamento britânico.

Nesta quarta-feira, o Parlamento 
britânico votará a proposta para de-
finir se o Reino Unido deve deixar 
a UE sem acordo de futuros laços 
em 29 de março. Se o texto for re-
jeitado, haverá nova votação na 
quinta-feira para definir se o país 
pedirá ao bloco europeu um adia-
mento da separação.

O Estado do Rio fechou 2018 
com a maior corrente de comércio 
(soma das exportações e importa-
ções) da história, movimentando 
US$ 53,7 bilhões. Os dados são do 
Rio Exporta, boletim de comércio 
exterior do estado do Rio produzi-
do pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 
O resultado é acompanhado de va-
lores recordes nas exportações e 
importações, US$ 29,7 bilhões e 
US$ 24 bilhões, respectivamente.

De acordo com o estudo da Fir-
jan divulgado recentemente, essa é a 
maior participação que o Rio já teve 
no comércio exterior brasileiro. E, 
assim, o Rio se mantém como o se-
gundo estado com maior fluxo inter-

nacional, com uma participação de 
13% no comércio exterior do país, 
atrás apenas de São Paulo. Além 
disso, conquistou no ano passado 
a segunda posição de maior estado 
exportador, ultrapassando Minas 
Gerais. “É um recorde, tanto em va-
lor quanto em quantidade. Nunca o 
Rio exportou tanto”, destacou a área 
Internacional da federação.

Conforme o estudo, as exporta-
ções avançaram 37% em relação a 
2017. “Em nossas análises, um fa-
tor determinante foi o aumento dos 
preços de petróleo em 2018; além 
disso, também exportamos mais em 
quantidade, quase 300 milhões de 
barris, um volume 4% maior que 
em 2017”, considera o documento. 

A viúva Monica espera não ter que 
aguardar mais um ano pela resposta
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As mudanças ocorridas no 
Brasil e no mundo, por coin-
cidência desde o fim dos go-
vernos militares, em 1985, 
colocam as questões nacio-
nais em nova perspectiva, 
que não tem sido adequada-
mente entendida e respon-
dida pela Academia e pelos 
agentes públicos e políticos.

Persiste o ranço da guer-
ra fria, as oposições direita e 
esquerda, quando não civis 
e militares, e questões iden-
titárias que tomam conta, 
explícita ou implicitamente, 
dos debates. E nem estou 
tratando das propagandas 
eleitorais, onde a palavra 
tem a brevidade de um so-
pro e o sentido divorciado 
de sua filologia. Penso em 
bons analistas, intérpretes 
com aguda compreensão dos 
movimentos sociais.

Também a questão subja-
cente a todas as demais, que 
impede a Independência do 
Brasil, os mais de cinco sé-
culos de escravidão, nunca 
entra na pauta política.

As condições de 1985, de 
2000 e de 2019 não são as 
mesmas. No primeiro perío-
do (1980/1990), o capital fi-
nanceiro obteve as condições 
de seu triunfo sobre o capital 
industrial; eliminou o indus-
trialismo socialista da União 
das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS); impôs 
novos padrões de comporta-
mento social (competitivida-
de no lugar da solidariedade) 
e iniciou a destruição dos 
Estados Nacionais. E hou-
ve mudanças internas neste 
poder, no sistema financeiro 
internacional, que denomino 
banca, cujas observações de 
2000 já não são mais perti-
nentes em 2019.

Meu esclarecido leitor 
pode questionar minhas pa-
lavras, embora meus 50 anos 
de acompanhamento das 
finanças me proporcionem 
numerosos exemplos e va-
lores que os tomo entre os 
divulgados pelos agentes da 
própria banca. Deve também 
levar em conta que as velo-
cidades são as da era digital 
e não as da era mecânica, 
onde algumas vezes repou-
sam suas convicções.

Um parágrafo retrospec-
tivo. O século XIX foi o do 
financismo mercantilista in-
glês, com apoio militar. Não 
cabe discutir as ideias dos 
estadunidenses Mahan, pai 
e filho, nem a obra funda-
mental de Sir Julian Stafford 
Corbett. O fato é que o in-
dustrialismo estadunidense 
superou, no primeiro tercil 
do século XX, o poder in-
glês e se empoderou durante 
os seguintes 40 anos.

As “crises” do petróleo 
começam a reverter o poder 
para uma nova “finança”. 
Em 1990 tivemos a primeira 
década de poder financeiro, 
inteiramente distinto daque-
le do início do século, sob a 
égide britânica. Ele é agora 

internacional, apátrida, ini-
migo dos Estados. Fim da 
retrospectiva.

Em 2002, a banca esgota-
ra o ciclo de golpes para seu 
fortalecimento no poder. Fo-
ram nove “crises” entre 1987 
e 2001. Era inquestionável 
sua força e se concentrava 
no Atlântico Norte. A banca 
assumira o controle econô-
mico e financeiro do Reino 
Unido, retomando o Banco 
da Inglaterra para mãos pri-
vadas (1998), criara a União 
Europeia (1993) e o Ban-
co Central Europeu (1998), 
unificara moedas europeias 
no euro (2002) e aparelhara 
quase inteiramente a estru-
tura dos Estados Unidos da 
América (EUA) – governos 
Reagan (1981/1989), Geor-
ge H. Bush (1989/1993) e 
Bill Clinton (1993/2001).

Partia para nova fase 
que começa com a farsa do 
11 de setembro de 2001. A 
este respeito transcrevo da 
Voltairenet.org, “11 de Se-
tembro: Norte-americanos, 
prisioneiros de suas próprias 
mentiras”, de Thierry Meys-
san:

“A 7 de outubro de 2001, 
embaixadores dos Estados 
Unidos e do Reino Unido 
informam por correio o Con-
selho de Segurança das Na-
ções Unidas que as suas tro-
pas entraram no Afeganistão 
clamando pelo seu direito 
de legítima defesa por causa 
dos atentados que, um mês 
antes, enlutaram a América.

“O embaixador John Ne-
groponte explica na sua mis-
siva: ‘O meu governo obteve 
informações claras e indis-
cutíveis que a organização 
Al-Qaeda, apoiada pelo re-
gime talibã no Afeganistão, 
teve um papel central nos 
ataques.’

A 29 de junho de 2002, 
o presidente Bush revela ao 
longo do seu Discurso Anu-
al sobre o Estado da União 
que o Iraque, o Irã e a Coreia 
do Norte apoiam, de forma 
oculta, os terroristas porque 
concluíram um pacto secreto 
para destruir os Estados Uni-
dos.” (https://www.voltaire-
net.org/article162258.html).

A mentira diante das Na-
ções Unidas sobre as “armas 
de destruição em massa ira-
quianas” serve para mostrar 
o cinismo de uma adminis-
tração que constrói pretextos 
para a ação armada da maior 
potência militar do planeta 
contra países subdesenvolvi-
dos. De 2001 a 2012 regis-
tramos as guerras contra o 
Afeganistão, o Iraque, a Lí-
bia e as “primaveras árabes” 
financiadas e operadas pelos 
serviços secretos do Reino 
Unido e dos EUA.

Hoje, 2019, as indústrias 
que lideram a produção 
são as armamentistas e de 
produtos de luxo. E se des-
venda a relação, cada vez 
maior, entre a banca e o trá-
fico de droga. Este já fizera 

aumentar os fluxos mone-
tários internacionais, na dé-
cada 1990/1999, em US$ 4 
trilhões (valores nominais) 
sem origem conhecida (da-
dos do Banco Mundial – In-
ternational Finance Corpora-
tion (IFC).

As novas investidas da 
banca a encontram atual-
mente com novas feições. 
Não são mais as biliardárias 
ou trilhardárias famílias, por 
suas fundações, escritórios 
e bancos que controlam as 
finanças mundiais. Há todo 
um sistema de invisibilida-
de, com financeiras, bancos 
desregulados, países sem 
banco central. Talvez meu 
caro leitor tenha se esqueci-
do que até 1964 o Brasil não 
tinha Banco Central. E ago-
ra parece novamente não o 
querer mais.

Ainda que com alguma 
impropriedade, designarei 
“sistema sombra”, de “sha-
dow banking system (SBS)”, 
para a nova fase da banca 
neste século XXI, reforça-
da após a “crise” de 2008. 
Usarei, em tradução livre, 
alguns artigos publicados 
pela Revue de la Régulation, 
em especial “The Financial 
Crisis and the Global Sha-
dow Banking System”, de 
Maryse Farhi e Marcos An-
tonio Macedo Cintra (MF-
MC) (1º semestre/2009), 
e “Enrôler les Diregeants 
pour Contrôler l’Enterprise: 
le Répertoire d’Action des 
Fonds d’Investiment”, de 
Fabien Foureault (FF) (2º 
semestre/2017).

Alguns conceitos prévios: 
over-the-counter (OTC) ou 
negociação fora da bolsa é 
feita diretamente entre duas 
partes, sem a supervisão da 
troca. Os produtos negocia-
dos na bolsa devem ser pa-
dronizados. Leveraged buy-
out (LBO) implementadas 
por fundos de investimento 
mostra como os investido-
res desenvolvem e imple-
mentam uma concepção de 
controle por meio da admi-
nistração indireta da empre-
sa e do engajamento de di-
retores. Special investment 
vehicle (SIV) é uma coleção 
de investimentos que obtém 
lucro com a diferença de 
preço (spreads) entre produ-
tos financeiros estruturados 
(ABSs, CDOs, MBSs) e as 
dívidas de curto prazo.

“A introdução e expan-
são maciça de derivativos de 
crédito nos mercados de bal-
cão, ou seja, a transformação 
das partes constituintes dos 

ativos bancários em ativos 
negociáveis fez com que o 
sistema bancário e o siste-
ma bancário paralelo glo-
bal se interpenetrassem de 
forma praticamente inextri-
cável. As perdas incorridas 
pelas instituições do siste-
ma bancário paralelo global 
eventualmente encontraram 
o caminho de volta para os 
balanços dos bancos. Alguns 
bancos (como o Citibank) 
incluíram opções de vendas 
em títulos de crédito, dando 
ao portador a possibilidade 
de revender o ativo a um 
preço preestabelecido.

“Essas opções foram exer-
cidas, obrigando os bancos a 
recomprar os ativos quando 
sua liquidez desaparecia e 
seus preços tendiam a zero. 
Os diferentes SIVs foram 
garantidos pelos bancos pa-
trocinadores. Em outros ca-
sos, esses novos intermediá-
rios tinham linhas de crédito 
pré-aprovadas com bancos 
universais amplamente uti-
lizados após a explosão da 
crise” (MF-MC).

Recordando o objetivo 
permanente da banca na 
concentração de renda. Por 
acaso meu estimado leitor 
seria contemplado com SIV 
garantido ou, em vez, com 
um outro onde continuasse 
perdendo? E sem qualquer 
maldade ou propósito de 
prejudicá-lo do seu gerente. 
Apenas pelas opções que ti-
nha para você, investidor de 
poucos milhares de qualquer 
moeda.

Outro aspecto é o da in-
visibilidade dos controles. 
Sem dúvida incomodava a 
plutocracia a exposição mi-
diática, mesmo que vinda de 
uma comunicação de massa 
quase integralmente depen-
dente. As redes virtuais ain-
da não estavam tão controla-
das na primeira década deste 
século. Surgem os fundos 
de investimentos, que nas 
farsas da banca até se mis-
turavam com os fundos de 
aposentadorias, comuns em 
vários países desde a segun-
da metade do século XX.

Mas estes novos fundos 
recebiam valores de todos 
os ilícitos e, obviamente, 
de paraísos fiscais, inclusi-
ve aqueles dentro dos EUA 
(Dakota do Sul, Delaware, 
Nevada e Wyoming), e paí-
ses sem banco central (sem 
regulações e fiscalizações): 
Andorra, Mônaco, Panamá, 
Ilhas Marshall, os estados 
livres associados aos EUA 
da Federação da Micronésia 

etc. Uma festa para a corrup-
ção (veja Lava Jato e seus 
promotores), para a oculta-
ção de patrimônio (empre-
sários, políticos, “homens de 
bem”), evasão fiscal, anoni-
mato nas transações.

Formam-se também des-
se modo os novos contro-
ladores de todos os empre-
endimentos: industriais, 
comerciais, de serviços, pelo 
mundo.

“A relação entre proprie-
dade e controle das firmas 
está intimamente ligada à 
questão das relações entre 
acionistas e administradores, 
consideradas como relações 
entre classes sociais ou entre 
frações de classe. A contro-
vérsia em torno desses tópi-
cos é encontrar nova moeda 
com a financeirização das 
empresas, entendida como 
uma modificação de suas 
estratégias, cada vez mais 
voltada para estes acionistas 
em detrimento dos demais 
participantes ou interessados 
na empresa.

“A transformação das re-
lações sociais subjacentes à 
financeirização das empre-
sas tem, de fato, implicações 
ambíguas. Empregados, pelo 
menos no curto prazo, pare-
cem perder. Mas ainda há in-
certeza sobre se a financeiri-
zação realmente beneficia os 
acionistas ou se beneficia, de 
fato, os líderes de negócios 
que deveriam estar subordi-
nados a eles.

‘A tese da dominação fi-
nanceira afirma que os lí-
deres devem se curvar aos 
ditames dos investidores 
internacionais presentes em 
seu capital. A tese da recon-
figuração gerencial, por sua 
vez, diz que as mudanças na 
propriedade de grandes em-
presas não questionam o po-
der dos líderes franceses (ou 
nacionais de diversas nacio-
nalidades), ou mesmo se for-
talecem, se conseguem lidar 
com o espantalho de “fundos 
de pensão” anglo-saxões.

“Essas duas teses implicam 
duas concepções muito dife-
rentes da empresa e seus mo-
dos de controle. É visto como 
um instrumento controlado 
coletivamente por uma classe 
social para acumular capital 
na escala multissetorial ou 
mesmo global; ou como uma 
entidade sui generis, com uma 
capacidade de ação autôno-
ma, liderada por ‘estadistas’, 
buscando controlar as incerte-
zas de seu ambiente e perma-
necer no poder no empreendi-
mento” (FF).

Para responder a esta 
questão, a banca profissio-
nalizou os gestores de seus 
fundos, os chief executive 
officers (CEOs). Mas em 
toda síntese já existe a antí-
tese que irá corrompê-la. O 
empoderamento dos CEOs é 
um tema que já não cabe nas 
reuniões do Grupo Bilder-
berg, onde eles são a maioria 
absoluta, nem nas elucubra-

ções da suíça Sociedade de 
Mont Pélerin (MPS) e seu 
britânico Institute of Econo-
mic Affairs, pois há muito o 
financismo se instalou nas 
academias.

Hoje vemos assombrando 
o mundo as capitalizações e 
securitizações, um modo de 
transformar todo ser humano 
num jogador do cassino que 
seleciona seus vencedores. 
As “reformas” trabalhistas 
– que transformam todo tra-
balhador num “empresário 
individual” – da previdência, 
onde o jogo com o futuro do 
contribuinte é imediato, e as 
receitas públicas, que pas-
sam a ativos bancários, mos-
tram que a banca venceu.

As populações ignoran-
tes do perigo, desinforma-
das pelas mídias, medrosas 
em enfrentar o inimigo que 
desconhecem, correm, como 
nossos antepassados mais 
remotos, para colocar seu 
destino no trovão, no sol, 
“em Deus acima de todos”.

O Instituto Humanitas 
Unisinos divulgou o arti-
go do sociólogo e professor 
da Universidade de Turin, 
Luciano Gallino, “A longa 
marcha dos neoliberais para 
governar o mundo” (La Re-
publica, 27/7/2015, tradução 
de Moisés Sbardelotto), que 
assim conclui:

“Como a natureza tem 
horror ao vácuo, o vazio 
cultural, político, moral das 
esquerdas foi pouco a pouco 
preenchido pelas sucessivas 
levas de leitores, eleitores, 
professores, funcionários de 
partido e das instituições eu-
ropeias, instruídas pelo cole-
tivo intelectual que surgiu da 
MPS (Mont Pélerin Society). 
É preciso construir o consen-
so, e a MPS demonstrou sa-
ber fazer isso. As esquerdas 
nem sequer tentaram.”

Não me agrada esta po-
laridade esquerda x direita, 
quanto mais em se tratando 
da banca. Vimos governos 
socialistas, trabalhistas, de-
mocráticos (França, Reino 
Unido, EUA) e os governos 
do Partido dos Trabalhado-
res (PT) adotarem os princí-
pios e as ações de exclusivo 
interesse da banca, como as 
operações compromissadas 
(Resolução CMN Bacen 
3.339, de 2006), que em dez 
anos transferiu da conta do 
Estado brasileiro para os 
bancos e financeiras R$ 753 
bilhões.

Enquanto isso, os direi-
tistas na França, na Itália se 
manifestam contra a banca. 
Temos a meu ver uma oposi-
ção do internacionalismo, da 
globalização contra os na-
cionalistas, o fortalecimen-
to do Estado Nacional. É 
necessário que aqueles cuja 
profissão é a defesa da Pátria 
entendam quem devem com-
bater.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Temos oposição 
entre a 
globalização e o 
fortalecimento do 
Estado Nacional

Em 1990, o 
planeta assiste 
à primeira 
década de poder 
financeiro

Militares, política e economia no século XXI



Monitor Mercantil  n Conjuntura 3Quarta-feira, 13 de março de 2019

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1

CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em As-
sembléia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 18.04.2019 às 
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado 
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31.12.2018; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 
2019; C) Assuntos Gerais. Aviso – Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposi-
ção dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam sus-
pensas a partir de 28.03.2019 as transferências de ações. Rio de Janeiro 08 
de março de 2019. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas – Diretor Presidente. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERATIVA DE PROFESSORES 
E DE PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NOTA 
DEZ LTDA – CONVOCAÇÃO PARA A AGE – ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE ENCERRAMENTO  DA LIQUIDAÇÃO DA 
COOPERATIVA – O Presidente Liquidante da COOPERATIVA DE 
PROFESSORES E DE PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR NOTA DEZ LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0003030-3 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 02.624.547/0001-
93, Sr. MAURO MACEDO PINHEIRO, no exercício das suas atribuições, 
convoca os cooperados para participarem da AGE – Assembleia Geral 
Extraordinária de Encerramento da Liquidação, a ser realizada no dia 
23/03/2019, nas dependências do Colégio Lemos de Castro sito à Rua 
Carolina Machado, 306, Madureira, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21351-
021, em primeira convocação as 17:00 h. com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos cooperados; em segunda convocação as 18:00 h com 
a presença mínima de metade mais um dos cooperados e em terceira e 
ultima convocação as 19:00 h com a presença mínima de 10 cooperados. 
Na data da presente convocação a cooperativa tem no total de seu quadro 
de associados 44 (quarenta e quatro) cooperados. A Ordem do Dia da 
AGE é a seguinte: 1) Apresentação para Deliberação da Prestação de 
Contas do Período de Liquidação conforme itens a seguir: a) Apresentação 
do Relatório de Gestão de Liquidação; b) Apresentação da Prestação de 
Contas do Período de Liquidação composto dos Relatórios Financeiros 
e do Balanço Geral e Demonstrações de Sobras ou Perdas dos anos 
de 2016, 2017 e 2018; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal 
Liquidante acerca dos Relatórios Financeiros e do Balanço Geral e 
Demonstrações de Sobras ou Perdas dos anos de 2016, 2017 e 2018. 2)
Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas da Liquidação 
composta dos Relatórios Financeiros e do Balanço Geral e Demonstrações 
de Sobras ou Perdas dos anos de 2016, 2017 e 2018; 3) Apresentação de 
Proposta para Deliberação da Assembleia do Encerramento do processo 
de Liquidação e Dissolução Voluntária da Sociedade nos termos da Lei 
5764/1971; 4) Demais Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro, 13 de 
março de 2019. MAURO MACEDO PINHEIRO – Presidente Liquidante

LICEU FRANCO BRASILEIRO S.A.
CNPJ Nº 33.547.449/0001-23

AVISO: Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social à 
Rua das Laranjeiras, 5, 11, 13 e 15, os documentos a que se refere o 
Art. 133 da Lei 6.404/76, correspondentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2018. RJ, 11/03/2019. A Diretoria.

Ramos Patrimonial Empreendimentos e Participações S/A.
(em constituição)

Ata de Assembleia de Constituição de S.A. realizada em 16/10/18
Aos 16/10/18, às 10h, no Município do RJ/RJ, na Rua Joaquim Cardozo, nº 
50, Apartamento 203, Recreio dos Bandeirantes, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Antônio da Silva Ramos, Secretária: Cinthia Medeiros Ramos 
Barbosa. Deliberações Unânimes: 1) Projeto do Estatuto Social da Ramos 
Patrimonial Empreendimentos e Participações S/A que se encontra registrado 
e arquivado na sede da Companhia, foi constituída Ramos Patrimonial 
Empreendimentos e Participações S/A; 2) De acordo com o Boletim de 
Subscrição, que fica fazendo parte integrante desta ata, o capital social da 
sociedade será de R$ 100,00, divididos em 100 ações ordinárias nominativas, 
da mesma classe e sem valor nominal, as quais foram totalmente subscritas 
e integralizadas pelos subscritores, conforme se verificou por meio do com-
provante de depósito bancário, no valor de R$ 100,00; 3) Foram eleitos para 
ocuparem os cargos de Diretores da Sociedade; • Antônio Da Silva Ramos, 
RNE nº V016430-O SE/DPMAF/DPF, CPF nº 436.690.267-200,como Diretor 
Presidente; • Cinthia Medeiros Ramos Barbosa, RG nº 121291942 IFPRJ, CPF 
nº 086.654.597 - 23, como Diretora Vice-Presidente. Ambos com mandato de 
3 anos, iniciando-se a posse na presente data e com término em 15/10/2021, 
podendo ser reeleitos, nos termos do Estatuto Social da Sociedade. Ficou 
estabelecido que o valor dos honorários dos Diretores eleitos será fixado 
em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na sede da Sociedade. 
Nada mais. Vitório Roberto Silva Reis - OAB/SP: 230036. JUCERJA, nº 
33300328912 em 28/11/2018.

ASSOCIAÇÃO LEBLON SERVICE TÁXI
CNPJ: 05.988.354/0001-00   RCPJ: 204.708 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Associação Leblon Service Táxi, usando as atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social de conformidade com o Conselho Diretor, 
convoca os seus 40 (Quarenta) associados em dia com suas obrigações 
sociais, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
14 de Abril de 2019, na Rua Humberto de Campos, 95 – Apto. 301 – 
Bloco I – Leblon – Rio de Janeiro – RJ, com a 1ª convocação às 10:00 
h com a presença de 50% + 1(cinqüenta por cento mais um) do número 
de associados, em 2ª convocação às 11:00h com 1/3 dos associados, e 
aprovação de 2/3 dos presentes em 3ª e ultima convocação às 12:00h; 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I- Renúncia e Eleição 
para Membros do Conselho Diretor. Rio de Janeiro, 12 de Março de 2019. 
Francisco de Assis Melo – Diretor Presidente.

Pantomima do Governo  
do Rio no Caso Marielle

A dois dias de completar um ano da execução de Mari-
elle Franco, data que será marcada por manifestações nas 
ruas, o Governo do Rio de Janeiro apresentou um es-
petáculo que fica entre a farsa e o burlesco para tentar 
esvaziar os protestos e faturar politicamente.

O tiro, e perdoem o trocadilho infeliz, saiu pela cula-
tra. O desconforto do delegado em esclarecer a pergunta 
mais simples – qual a motivação do crime – era tão ev-
idente que podia ser visto pelo rádio. “Ódio, ele tinha 
ódio”, balbuciava o policial da Delegacia de Homicídios, 
ao lado de um governador ávido por aparecer nas ima-
gens.

Ninguém duvida que quem matou a vereadora e o 
motorista Anderson Gomes era um assassino frio e peri-
to em execuções. Mas achar que alguém vai engolir a 
versão de que ele cometeu o crime motivado por ódio é 
duvidar da inteligência alheia. “Falar em crime de ódio é 
inaceitável”, dispara o deputado federal Marcelo Freixo 
(PSOL-RJ).

A presidente nacional do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), Rita Cortez, fez duras críticas à “falta 
de solução para o assassinato”. “Após um ano de inves-
tigação, é uma vergonha para o Brasil que o caso ainda 
não tenha sido totalmente esclarecido”, afirmou.

Encontrar os atiradores, se confirmadas as investiga-
ções, é um passo importante. Colocar em segundo plano 
o mandante é inaceitável.

Disque M para matar
Bolsonaro podia passar sem esse incômodo vizinho.

Negócio fechado
No mundo róseo das startups, poucos ousam falar dos 

fracassos. Mas uma a cada quatro empresas inovadoras 
fecha as portas antes do primeiro ano de funcionamento, 
e 50% não sobrevivem aos quatro primeiros anos.

Levantamento da consultoria de RH Randstad asse-
gura que a hora de profissionalizar a operação e contratar 
um time especializado para fazer o negócio rodar a todo 
vapor é uma grande armadilha para muitos negócios.

Distância
A divulgação da primeira prévia do Índice Geral de 

Preços - Mercado (IGP-M), da FGV, confirma o descola-
mento entre preços ao produtor e ao consumidor, embora a 
diferença tenha diminuído em relação aos meses anteriores.

O índice cheio subiu 0,71%, mas o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) – um dos que integram o in-
dicador geral – subiu 0,90%. O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) variou 0,47%, praticamente a metade do 
aumento sentidos pelos produtores.

Seguro emergente
Os prêmios de seguro dos mercados emergentes de-

vem dobrar nos próximos dez anos, sendo que a Chi-
na será a líder desse segmento no mundo na década de 
2030. De um modo geral, haverá a transferência do poder 
econômico do oeste para o leste.

A estimativa consta de estudo da resseguradora Swiss 
Re, que avaliou o potencial de mercado dos países emer-
gentes, denominado “Emerging markets: the silver lin-
ing amid a challenging outlook” (swissre.com/institute/
research/sigma-research/sigma-2019-01.html)

Apesar dessa visão otimista, problemas são aponta-
dos: envelhecimento populacional, vulnerabilidade a 
trocas comerciais, volatilidade financeira, baixa produ-
tividade e endividamento (interno e externo). A situação 
mais complicada do Brasil é o endividamento, destaca o 
consultor Francisco Galiza.

Perto do perigo
O PM acusado de matar Marielle morava no mesmo 

condomínio (e na mesma rua) em que mora o presidente 
Bolsonaro. Na casa do policial foram encontrados explo-
sivos. Se acontece isto com a família presidencial, cabe 
verificar qual segurança está sendo oferecida à popula-
ção brasileira.

Rápidas
Nesta quarta-feira, a Diretoria de Mulheres da OAB/

RJ e a Comissão OAB/Mulher promovem o evento 
“Igualdade de gênero – Dia Internacional da Mulher”, 
na sede da entidade (Avenida Marechal Câmara, 150, 
4º andar) *** Ainda celebrando o Dia Internacional da 
Mulher, a Fiesp realizará, neste domingo, “O poder do 
empreendedorismo feminino”, série de oficinais gra-
tuitas para mulheres empreendedoras ou que sonham 
em empreender. Inscrições gratuitas: bit.ly/2VTNvHH 
*** Neste final de semana, o Caxias Shopping recebe o 
ônibus do Busucão (sábado), com uma feira de adoção 
de animais e campanha de vacinação, e a Feira Caxias 
Shopping (domingo), com produtos sem agrotóxicos *** 
A Feira de Artesanato está de volta ao Passeio Shopping, 
até sábado *** No sábado, das 9h às 13h, acontece mais 
uma edição do Unisuam em Ação. O Bangu Shopping 
será palco do evento, que oferecerá acesso a serviços 
gratuitos de utilidade pública, além de orientação voca-
cional e palestras sobre carreiras.

Paim: Capitalização da Previdência é investimento de alto risco

Aécio Neves e irmã terão que gastar menos
PGR pediu 
bloqueio de R$ 6 
mi e STF reduziu 
para R$ 1,6 mi 

Atendendo a uma solicita-
ção da Procuradoria-geral da 
República (PGR), a Primeira 
Turma do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu 
nesta terça-feira por 3 votos 
a 2, bloquear R$ 1,6 milhão 
em bens do deputado Aécio 
Neves (PSDB-MG) e de sua 
irmã, Andrea Neves, cada um.

O valor visa garantir o pa-
gamento de multa em caso 
de condenação na ação penal 
em que Aécio foi denuncia-
do sob a acusação de receber 

R$ 2 milhões em propina do 
empresário Joesley Batista, 
do grupo J&F, em troca da 
atuação política enquanto 
ele era senador.O bloqueio 
de bens fora negado mono-
craticamente (individual-
mente) pelo relator, ministro 
Marco Aurélio Mello, mas a 
PGR recorreu, levando a dis-
cussão para a Primeira Tur-
ma, onde a análise do caso 
foi interrompida duas vezes 
por pedidos de vista.

Nesta terça-feira, votou o 
ministro Luiz Fux, que con-
cedeu em parte o bloqueio, 
assim como os ministros 
Luís Roberto Barroso e 
Rosa Weber. A PGR havia 
pedido o arresto de outros 
R$ 4 milhões a título de 
reparação de danos morais 
coletivos, mas os ministros 
concederam apenas o blo-
queio dos R$ 1,6 milhão de 

cada um dos acusados, re-
ferentes à multa em caso de 
condenação.

Além do relator, Marco 
Aurélio, votou por negar o 
bloqueio o ministro Alexan-
dre de Moraes. Para eles, 
não há indícios de que os 
acusados tentam evadir o pa-
trimônio de modo a impedir 
o ressarcimento em caso de 
condenação.

Defesa

Em nota divulgada após 
o julgamento, a defesa de 
Aécio Neves disse que a 
Corte reconheceu que houve 
excesso do MPF ao pedir o 
bloqueio, que foi autorizado 
em parte. No texto, o advo-
gado Alberto Toron também 
ressaltou que a ação não en-
volve dinheiro público. 

“O STF reconheceu o 

excesso do pedido do MPF, 
indeferindo grande parte do 
bloqueio requerido. Dois 
dos cinco ministros reco-
nheceram o descabimento 
da medida, votando contra 
qualquer bloqueio. Registre-
se ainda que o objeto da ação 
não envolveu dinheiro públi-
co tratando-se de uma rela-
ção entre privados. No mais, 
a defesa aguarda ter acesso 
ao inteiro teor do acórdão 
para, adotar as medidas ca-
bíveis”, diz o texto.

Durante o julgamento, as 
defesas de Aécio e Andrea 
Neves sustentaram que a 
medida é desnecessária e ile-
gal, entre outras razões por-
que o valor estipulado para 
o bloqueio teria sido arbitrá-
rio, baseado em suposições 
sobre crimes não compro-
vados e sem fundamentação 
em perícias..

O senador Paulo Paim 
(PT-RS) afirmou nesta se-
gunda-feira, em Plenário que 
um regime de capitalização, 
como o sugerido pelo gover-
no na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 6/2019, 
é um investimento de alto 
risco para a aposentadoria 
das gerações futuras. O par-
lamentar explicou que, dife-
rentemente das atuais regras, 
a poupança individual, como 
foi adotada em países como 
Chile e Peru, inviabilizará o 
sistema de arrecadação para 
assegurar o benefício de 
quem está para se aposentar, 
e segundo ele, não será uma 
aplicação segura para os que 
a ela aderirem.

“Todos aqueles que en-
trarem daqui para frente vão 
para o regime de capitaliza-
ção, poupança individual, 

poupança no nome dele, só 
ele pode mexer. Quem vai 
pagar aqueles outros milhões 
de brasileiros que estão em 
via de se aposentar? Dizem 
que é um gasto em torno de 
R$ 600 bilhões. Isso aconte-
ceu nos outros países. Vamos 
pegar o caso do Chile, as pes-
soas depositaram na poupan-
ça individual, o investimento 
é de risco, não deu certo e daí 
quebrou. Quem paga? O Es-
tado não vai te dar um salário 
mínimo, dois, três, nem qua-
tro e nem cinco, ainda mais 
no Brasil hoje”, afirmou o 
senador.

Paim informou que no 
próximo dia 20 será lançada 
a Frente Parlamentar Mista 
da Previdência Pública. O 
grupo, de acordo com o se-
nador, promoverá debates no 
âmbito do Congresso e nos 

estados para esclarecer os 
efeitos das mudanças que a 
proposta de reforma da Pre-
vidência do governo Bolso-
naro pode gerar na vida do 
trabalhador. Ele pediu que o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, promova uma 
sessão temática sobre o as-
sunto com a participação de 
especialistas..

Pressão

O também senador Vene-
ziano Vital do Rêgo (PSB-
PB) criticou em Plenário, 
nesta segunda o que ele cha-
ma de pressão do Governo 
Federal sobre os membros 
das Casas legislativas para 
uma aprovação rápida e ime-
diata da reforma da Previ-
dência. Ele ressaltou o papel 
do Senado e da Câmara dos 

Deputados no debate e deci-
são sobre o tema, que tramita 
na Câmara na forma da PEC. 
Para Veneziano, em um regi-
me democrático, como o do 
Brasil, as decisões precisam 
ser tomadas após um abran-
gente debate.

“Quando o vice-presi-
dente Hamilton Mourão fala 
que é preciso degolar, que é 
preciso impor uma reforma 
previdenciária, é como se 
dissesse que não reconhece 
que existem Casas legis-
lativas, que estarão aptas e 
a elas cabe a legitimidade 
constitucional de fazer valer 
aquilo que é constitucional. 
Ou seja, cabe-nos discutir, 
debater, aprovar de acordo 
com o sentimento e o con-
vencimento das duas Casas 
e não por imposição”. res-
saltou.

Alimentação e educação 
puxam inflação em fevereiro 

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), que calcula a 
inflação oficial do país, fi-
cou em 0,43% em fevereiro 
deste ano. A taxa é supe-
rior ao 0,32% em janeiro, 
segundo dados divulgados 
pelo IBGE. O IPCA acumu-
la taxas de 0,75% no ano e 
de 3,89% em 12 meses. A 
inflação acumulada em 12 
meses ficou pouco abaixo 
da meta da inflação do go-
verno federal, que é 4,25%.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que calcula a inflação para 
famílias com renda até cin-

co salários mínimos, ficou 
em 0,54% em fevereiro. 
O resultado é superior ao 
0,36% registrado pelo INPC 
em janeiro e ao 0,43% regis-
trado pela inflação oficial 
(IPCA) em fevereiro.

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou inflação 
de 0,71% na primeira pré-
via de março. A taxa é su-
perior ao 0,2% de fevereiro 
deste ano. Com o resultado, 
o IGP-M acumula taxa de 
inflação de 7,68% em 12 
meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Impeachment de 
ministro do STF

O projeto de resolução 
(PRS 11/2019) que estabe-
lece os prazos para um pro-
cesso de impedimento de 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e do 
procurador-geral da Repú-
blica já conta com um pe-
dido de relatoria, feito pelo 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). O senador pelo 
Amapá oficializou seu plei-
to à presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), senadora Simone Te-
bet (MDB-MS), no dia 8 de 
março.

O projeto, de autoria 
do senador Lasier Martins 

(PSD-RS), determina prazos 
para que um pedido de im-
pedimento de um dos onze 
ministros do STF ou do pro-
curador-geral da República 
seja analisado pelo Senado 
Federal.

Venezuela: EUA 
retiram funcionários

O governo dos EUA anun-
ciou a retirada de todos os 
diplomatas e funcionários da 
embaixada norte-americana 
da Venezuela. Nas redes so-
ciais, o secretário de Estado 
norte-americano, Mike Pom-
peo, afirmou que a decisão 
foi tomada pela “deteriora-
ção” da situação no país vi-
zinho.
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Avenida Darcy Ribeiro
– Você sabe onde fica a Avenida Darcy Ribeiro?

– Pergunte à Estação Primeira de Mangueira. Ela sabe. E 
dignificou ainda mais este endereço, que a imprensa grande 
prefere chamar de Marquês de Sapucaí ou, quando muito, 
de Passarela do Samba, ou ainda de Sambódromo. Mas o 
nome é mesmo Avenida dos Desfiles Darcy Ribeiro.

– Na segunda-feira de Carnaval passada, em um desfile 
antológico, que se junta ao do Paraíso do Tuiutí (2018; “Está 
extinta a escravidão”?) e ao da Beija Flor (1989; “Ratos e 
Urubus, Larguem a Minha Fantasia”), a Mangueira trouxe 
para a avenida um grito importante para a necessária desco-
lonização do Brasil. Grita pelo discurso da História contado 
por seus verdadeiros mártires e heróis. Ou, como no belo 
samba enredo de Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, 
Marcio Bola, Ronie Oliveira e Danilo Firmino, “A história 
que a história não conta / O avesso do mesmo lugar”.

Avenidas Darcy Ribeiro por todo o Brasil
Não foi só no Rio que se ouviu o Grito do Carnaval. Em 

São Paulo, a Mancha Verde, escola de samba vencedora do 
Carnaval deste ano, a exaltação da princesa negra Aqualtu-
ne, avó de Zumbi, abriu uma reflexão sobre direitos huma-
nos, intolerância religiosa e escravidão, com uma estética 
que remete à tradição africana. Em um Brasil a ser passado 
a limpo, expressão que Darcy Ribeiro gostava de utilizar, o 
grito das ruas ecoou forte.

Carnaval também é emprego e renda
Estimativa apresentada pela Confederação Nacional do 

Comércio (CNC; cnc.org.br/noticias/economia/carnaval-
vai-movimentar-r-678-bilhoes-e-gerar-23-mil-vagas), an-
tes do Carnaval, previa que o Carnaval 2019 movimentaria 
R$ 6,78 bilhões e geraria 23,6 mil postos de trabalho. É 
uma receita 2% maior do que no ano anterior e 23,4% mais 
em vagas de trabalho. Essas vagas seriam geradas princi-
palmente no segmento de serviços de alimentação (78%).

Quanto à receita, respondem por ela os segmentos de 
alimentação fora do domicílio, a exemplo dos bares e res-
taurantes (R$ 4,1 bilhões), transporte rodoviário (R$ 859,3 
milhões) e serviços de alojamento em hotéis e pousadas 
(R$ 774,3 milhões). Mais de 84% de toda a receita gerada 
com o Carnaval.

Os estados do Rio de Janeiro (R$ 2,1 bilhões) e de São 
Paulo (R$ 1,9 bilhão) serão responsáveis por 62% do giro 
financeiro durante a festa, seguidos por Minas Gerais (R$ 
615,5 milhões), Bahia (R$ 561,9 milhões), Ceará (R$ 320 
milhões) e Pernambuco (R$ 217,6 milhões).

Portanto, Carnaval é cultura, é identidade, é cidadania e 
criatividade. É também economia e emprego. Se chegamos 
até aqui, foi com muito empenho e esforço de brasileiros. 
Investir contra o Carnaval brasileiro, depreciá-lo, ou negli-
genciá-lo, além de desrespeito com seus heróis e mártires, 
é condenável atividade de lesa-cultura e de lesa-identidade 
de um povo. Além de ser uma burrice do ponto de vista 
econômico.

O 14 de abril
14 de abril de 1918 é a data em que Marielle Santos e seu 

motorista Anderson Brasil, mártires, foram assassinados no 
exercício de suas funções, na cidade do Rio de Janeiro. A 
execução do orçamento da União, entre 2014 e 2018, revela 
que a execução das políticas para promoção da autonomia 
e combate à violência acusou redução de 83% nos dispên-
dios. Já o IBGE revelou que, entre as mulheres, o desem-
prego aumentou 73% para mulheres brancas e 96% para 
mulheres negras, no mesmo período. O registro de mortes 
de mulheres vítimas de violência cresceu 5,9%, em 2018 
(Anuário da Segurança 2018). Nenhuma Casa da Mulher 
Brasileira, espaço de atendimento psicossocial e jurídico 
integrado de atendimento à mulher vítima de violência, foi 
construída desde 2016.

Agenda
Campanha “21 Dias de ativismo contra o racismo” 

(facebook.com/21diasdeativismo/) – “Somos todas Ma-
ria, Mahins, Marielles...” (Estação Primeira de Mangueira, 
Samba-enredo 2019). Mulheres Negras resistem e lutam 
contra o racismo, sexismo e todas as formas de opressão e 
exploração!

Próximos eventos na Campanha 21 Dias de ativismo 
contra o racismo:

Março 14 – 13h: Celebração Marielle Semente (Rio de 
Janeiro).

Março 14 e 15: Carolina, Abdias e Marielle, Vidas, an-
cestralidade e continuação (Centro de Artes da Maré).

Março 16 – 10h: Corpos negros como alvos – Uma ho-
menagem à Claudia Silva (Madureira, Rio de Janeiro).

Março 21 – 16h: Marcha “21 Dias” (Pequena África; Rio 
de Janeiro).

Março 27 – 9h: Encerramento da Campanha “21 Dias de 
Ativismo contra o racismo” (Rio de Janeiro).

Darcy Ribeiro (26/10/1922–17/2/1997)
Antropólogo, educador, escritor e político brasileiro, 

vice-governador do RJ, eleito com o governador Leonel 
Brizola para o período 1983–1986. Foi designado coorde-
nador do programa especial de educação dos Centros In-
tegrados de Educação Pública (Ciep), de tempo integral. 
Mais tarde, foi eleito senador para o mandato no período 
1991–1998, durante o qual faleceu. Quem mais bem fala 
de Darcy Ribeiro é Darcy Ribeiro: “Fracassei em tudo o 
que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, 
não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Ten-
tei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o 
Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os 
fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar 
de quem me venceu.”

GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.453.105/0001-15 - NIRE 33.3.0032852-1

Ata de AGE em 18/02/19. Data, Horário e Local. No dia 18/02/19, às 10h, 
na sede social da Cia., na Av. Ataulfo de Paiva, 1251/9º, Leblon/RJ. Con-
vocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 
124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista 
o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social
da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader; Se-
cretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a
alteração do objeto social da Cia.; (ii) a alteração e a ratificação da compo-
sição da diretoria da Cia.; (iii) a verificação da integralização e o aumento do
capital social da Cia. e a consequente alteração do Art. 5º de seu Estatuto
Social. Deliberações tomadas por unanimidade. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e
por unanimidade: (i) a alteração do objeto social da Cia., que passa a ser o
seguinte: “a) aquisição, para fins comerciais, de imóveis, participações em
imóveis, ativos ou direitos; b) venda e locação de projetos imobiliários (edi-
fícios, residências, terrenos e qualquer outro tipo de imóvel); c) administra-
ção, direta ou indireta, e desenvolvimento de terrenos e qualquer outro tipo
de desenvolvimento de imóvel; d) participação em quaisquer outras socie-
dades, que tenham como objeto social as atividades a), b) e c) acima men-
cionadas, como sócio, acionista ou quotista; e e) administração de ativos
próprios ou de terceiros”. (ii) ato contínuo, o acionista aprovou a renúncia
apresentada pelos Srs. (i) Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado,
bacharel em economia, RG 20.441.326-4, DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-
58, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Felipe Franco da Silveira, brasileiro, 
casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e CPF 261.377.018-08;
(iii) Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, admi-
nistrador, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF 025.989.187-89; (iv) Rodrigo
Brandão Feitosa, brasileiro, casado, administrador, RG 30.448.755, SSP/
SP e CPF 289.496.448-00, todos residentes e domiciliados no RJ, com es-
critório na Av. Ataulfo de Paiva, 1251/9º – sl. 901 Leblon/RJ, aos cargos de
Diretores sem Designação Específica, cargos estes para os quais haviam
sido eleitos na 1ª Alteração do Contrato Social realizada em 07/08/18, arqui-
vada na JUCERJA 33300328521, em sessão de 26/10/18. A Cia. e os Srs.
Diretores conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável
e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada
um deles. Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a eleição dos 
Srs. Luiz Augusto Vianna Messora, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, RG 33.944.176-8, SSP/SP e CPF 388.671.028-93, e Marcos
Lima de Freitas Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG
32.941.881-6, SSP/SP e CPF 223.069.748-02, ambos domiciliados em SP/
SP, com escritório na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, cj. 121, Itaim
Bibi/SP, para ocuparem os cargos de Diretores sem Designação Específica.
Os Diretores ora eleitos terão mandato unificado com o demais Diretor até
07/08/20, permitida a reeleição, e são investidos em seus cargos mediante
a assinatura do respectivo termo de posse nos termos do Art. 149 da Lei
das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei, a) terem conhecimento das
disposições do Art. 147 da Lei das S.A., b) preencherem os requisitos legais 
para integrarem a Diretoria da Cia., e c) não estarem impedidos de exer-
cerem 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 à cargos públicos, ou em de-
corrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o siste-
ma financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Ratificar a composição
da Diretoria: Diretor Presidente – Daniel Pini Nader, Diretor sem Desig-
nação Específica – Luiz Augusto Vianna Messora e Marcos Lima de Frei-
tas Filho. (iii) aprovar o aumento do capital social da Cia. no montante de
R$25.000.000,00, mediante a emissão de 25.000.000 de novas ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00
por ação, calculado nos termos do Art. 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A.,
as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Olympus Real Estate
II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior, representado por sua administradora BRL Trust Investimentos
Ltda., na Rua Iguatemi, 151/19º, Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62,
e serão integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos do bole-
tim de subscrição constante do Anexo I à presente ata, passando, assim,
o capital social da Cia. de R$500,00 para R$25.000.500,00, dividido em
25.000.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em decor-
rência da deliberação acima, o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia.
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Cia.,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$25.000.500,00, representado
por 25.000.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. En-
cerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de
sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das
S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e pelos
membros da mesa. RJ, 18/02/19. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente;
Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. Acionista presente: Olympus
Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações Multiestraté-
gia Investimento no Exterior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda. - Danie-
la Assarito Bonifacio - Diretora. JUCERJA em 11/03/19 sob o nº 3541872.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

STJ considera ilegal cobrar taxa de 
conveniência na venda de ingressos

OPRIMIDO – O Coletivo Madalenas Rio, do Teatro 
do Oprimido (CTO), fará uma apresentação nesta 
quarta-feira, dia 13, às 17h, na Defensoria Pública da 
União (DPU). O coletivo encenará a peça “25 de No-
vembro”. A DPU fica na Avenida Presidente Vargas, 
62, Centro do Rio. Outro grupo do CTO, Cor do Bra-
sil, se apresentará também nesta quarta-feira, só que 
às 16h. O grupo encenará a peça “Suspeito” no Cen-
tro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow 
da Fonseca (Cefet/RJ), na General Canabarro, 485, no 
Maracanã, Zona Norte do Rio. As apresentações inte-
gram a programação do Circuito Teatro do Oprimido 
2018/2020 e tem patrocínio da Petrobras.

MARTA BAR-
ÇANTE – A pedagoga, 
feminista, sindicalista e 
comunista do PCB par-
ticipará do Microfone 
Aberto do Concentra 
Mas Não Sai do Bloco 
da Harmonia, nesse 
sábado (dia 16/3), a par-
tir das 18h. Na ocasião, 
Marta Barçante falará, 
entre outros temas, 
sobre feminicídio, re-
sistência e sobre a atual 
situação do Brasil. O 
Carnaval do Bloco da 
Harmonia acontecerá, 
na Praça Coronel As-
sunção (Harmonia), 
na Gamboa, Zona Por-
tuária do Rio.

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) considerou 
nesta terça-feira ilegal a co-
brança de taxa de conveni-
ência para venda online de 
ingressos para eventos. Por 
maioria de votos, a Terceira 
Turma doSTJ entendeu que 

a taxa não pode ser cobrada 
dos consumidores apenas 
pela disponibilização das en-
tradas por meio virtual. 

O colegiado seguiu voto 
proferido pela relatora do 
caso, ministra Nancy Andri-
ghi, a favor dos consumido-

res. Segundo Nancy, o custo 
pela venda na internet não 
pode ser repassado ao com-
prador, cabendo à empresa 
assumir os custos da opera-
ção.

A decisão do STJ derru-
bou sentença proferida pela 

Justiça do Rio Grande do 
Sul, que havia considerado o 
serviço de venda pela inter-
net como serviço adicional, 
sujeito a cobranças adicio-
nais.

Ainda cabe recurso da de-
cisão.

Apenas 19% dos brasileiros 
pouparam em janeiro

Dados apurados pelo In-
dicador de Reserva Finan-
ceira, da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), reve-
lam que somente 19% dos 
consumidores conseguiram 
terminar o mês de janeiro 
guardando alguma quantia 
de dinheiro. A maioria (75%) 
encerrou o período sem fa-
zer qualquer tipo de reserva 
financeira, enquanto 6% não 
souberam ou preferiram não 
responder.

A dificuldade em poupar 
é ainda maior entre os bra-
sileiros de menor renda. Nas 
classes C, D e E, apenas 15% 
conseguiram guardar ao me-
nos parte de seus salários em 
janeiro, percentual que che-
gou a 32% entre os consumi-
dores das classes A e B.

Entre os brasileiros que 
não pouparam nenhum cen-
tavo em janeiro, 39% alegam 
ter uma renda muito baixa, o 
que torna inviável ter sobras 
no fim de cada mês. Outros 
21% foram surpreendidos 
por algum imprevisto fi-
nanceiro, enquanto 17% 
disseram não possuir fonte 
de renda. Há ainda 16% de 
consumidores que admitiram 

perder o controle dos gastos, 
e 10% que culpam a falta de 
disciplina para manter o há-
bito de guardar dinheiro.

Outro dado do levanta-
mento revela que mesmo 
entre aqueles que guardam 
dinheiro com frequência 
(35%), na maior parte dos ca-
sos, a reserva que juntam não 
é fruto de um planejamento. 
Em cada 10 poupadores, seis 
(60%) apenas guardam o que 
sobra do mês, ao passo que 
40% sempre estipulam um 
valor a ser poupado.

Para a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, é preciso superar 
a ideia de que uma reserva 
financeira deve ser feita a 
partir do que sobra do orça-
mento. “O ideal é definir um 
valor que possa ser guarda-
do de forma fixa, como um 
compromisso a ser cumpri-
do, mesmo que seja um va-
lor baixo. Se o consumidor 
deixa para guardar apenas o 
que sobra após pagar todas 
as contas, ele pode ceder às 
compras por impulso. Uma 
boa solução para ajudar na 
disciplina é programar no 
banco uma transferência au-
tomática”, orienta a econo-
mista.
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Ramos Empresarial Participações S/A. - (em constituição)
Ata de Assembleia de Constituição de S.A. realizada em 17/10/2018

Aos 17/10/18, às 10h., no Município do RJ/RJ, na Rua Antônio Cerazio, nº 
90, Bangu, com a totalidade. Mesa: Presidente: Antônio da Silva Ramos, 
Secretária: Cinthia Medeiros Ramos Barbosa. Deliberações Unânimes: 1)
Projeto do Estatuto Social da Ramos Empresarial Participações S/A, que 
se encontra registrado e arquivado na sede da Companhia, foi constituída 
a Ramos Empresarial Participações S/A; 2) De acordo com o  Boletim de 
Subscrição, o capital social da sociedade será de R$ 100,00, divididos em 
100 ações ordinárias nominativas, da mesma classe e sem valor nominal, 
as quais foram totalmente subscritas e integralizadas pelos subscritores, 
conforme se verificou por meio do comprovante de depósito bancário, no 
valor de R$ 100,00;  3) Foram eleitos para ocuparem os cargos de Diretores 
da Sociedade; • Antônio Da Silva Ramos, RNE nº V016430-O SE/DPMAF/
DPF, CPF nº 436.690.267-20, como Diretor Presidente; • Cinthia Medeiros 
Ramos Barbosa, RG nº 121291942 IFPRJ, CPF nº 086.654.597-23, como 
Diretora Vice-Presidente. Ambos com mandato de 3 anos, iniciando-se a 
posse na presente data e com término em 16/10/2021, podendo ser reelei-
tos, nos termos do Estatuto Social da Sociedade. Ficou estabelecido que o 
valor dos honorários dos Diretores eleitos será fixado em Assembleia Geral 
a ser realizada oportunamente na sede da Sociedade. Nada mais. Visto do 
Advogado: Vitório Roberto Silva Reis - OAB/SP: 230036. JUCERJA, nº 
33300328921 em 29/11/2018.

RIOCOOPSIND – Cooperativa dos Taxistas Autônomos
do Município do Rio de Janeiro Ltda

CNPJ no 39.122.395/0001-30 - NIRE: 33.4.0000411-6 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos Do 
Município Do Rio De Janeiro Ltda, devidamente inscrita no CNPJ no 
39.122.395/0001-30, com sede situada na Rua Sinimbu, no 232, São 
Cristóvão representada neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. RICARDO 
VERARDI RODRIGUEZ, no uso de suas atribuições Estatutárias convocar 
seus 61 cooperados no gozo de seus direitos sociais para reunirem-se 
em Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 30/03/2019, na 
sede, sendo Rua Sinimbu, 232, São Cristóvão, Rio de Janeiro, sendo que 
às 08:00 horas em 1a convocação com a presença mínima de 2/3 dos 
cooperados, em 2a convocação às 09:00 horas, com a presença mínima 
da metade +01 dos cooperados e em 3a convocação às 10:00 horas com 
a presença mínima de 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Prestação de contas da RIOCOOPSIND Táxi – ano 
base 2018. 2. Prestação de contas do Fav Coop – ano base 2018. 3. 
Eleição para Conselho de Ética e Disciplina e Suplentes – Mandato 
2019 /2020. 4. Eleição para Conselho Fiscal e Suplentes – Mandato 
2019 / 2020. 5. Eleição para Gestor e Suplentes do Fav Coop – 
Mandato 2019 / 2020. Rio de Janeiro, 12 de Março de 2019.

Ricardo Verardi Rodriguez 
DIRETOR PRESIDENTE 

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF: 18.593.815/0001-97 - NIRE: 33.3.0031102-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Rea-
lizada ao 01/03/2019, às 08h, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. 
(“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, 
Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação e Presença: Con-
vocação dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do Con-
selho de Administração da Cia., conforme §6º do Art. 12 do Estatuto. 3. Mesa: 
Presidente: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de 
Mello Pereira. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a aprovação da ree-
leição dos membros da Diretoria da Cia. para um mandato único de 1 (um) ano. 
5. Deliberações: Após exame e discussão do item constante da Ordem do Dia,
os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem 
ressalvas, aprovaram as seguintes deliberações: 5.1. Nos termos do Art. 13, “iii”,
do Estatuto Social da Cia. e inciso II, do art. 142 da Lei 6.404/76 (“LSA”), a ree-
leição, com mandato único de 1 (um) ano a contar da presente data, dos Srs. (i) 
Túlio Cintra, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identida-
de nº 5060048884D, expedida pelo CREA/SP, CPF/MF nº 120.423.248-25, com 
endereço na Cidade e Estado Rio de Janeiro, na Av. Geremário Dantas, nº 1.400, 
lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401, para o cargo de Dire-
tor Presidente da Cia.; (ii) Marcelo Gonçalves Costa, brasileiro, casado, admi-
nistrador, portador da cédula de identidade nº 2026555-7, expedida pelo CRA/
RJ, CPF/MF nº 961.422.437-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado Rio 
de Janeiro, na Rua Arnaldo Quintea, nº 70, apto. 608, Botafogo, CEP 2280-070, 
para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) Yoshiro
Marcelo Sakaki Leal, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade nº 05395453-09, expedida pela SSP/BA, CPF/MF nº 99.654.00506,
com endereço em Salvador/BA, na Av. Miguel Navarro y Canizares, nº 400, apto. 
202, Pituba, CEP 41810-215, para o cargo de Diretor de Operações da Cia.. 5.2.
Os Diretores ora reeleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, 
ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
como previsto no §1º do art. 147 da LSA; (ii) não foram condenados à pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM que os torne inelegível 
para os cargos de administração de Cia. aberta, como estabelecido no §2º do art. 
do art. 147 da LSA; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido
pelo §3º do art. 147 da LSA; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser
considerada concorrente da Cia. e, não têm, nem representam, interesse confli-
tante com o da Cia., na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da LSA. Em ato 
contínuo e nos termos do art. 149 da LSA, os Diretores tomam posse mediante 
termo lavrado e arquivado na sede da Cia., que constitui o Anexo I à presente ata. 
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada a mais a
ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi
aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura
na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da LSA. Rio de Janeiro,
01/03/2019. Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente. Bruno de Mello 
Pereira - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pedro Henrique
Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira.
Jucerja nº 3542189, em 11/03/19. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

RECEBIMENTO DE LICENÇA
ATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita pelo CNPJ
Nº: 33.695.446/0001-37 torna público que recebeu da Secretária Municipal 
de Conservação e Meio Ambiente, através do processo 14/200.461/2013, 
a LICENÇA MUNICIPAL INSTALAÇÃO – LMI Nº: 001797/2017, com 
vencimento em 13/11/2021, para o empreendimento localizado na Estrada 
Rodrigues Caldas, nº. 127 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.

 Fonte: Coad
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IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, 
ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 
1º decêndio de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 
de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, 
pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de fevereiro/2019, no mercado interno, 
dos combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem 
como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, 
firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; 
e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer 
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores 
no mês de fevereiro/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de 
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por 
objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de 
assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de 
assistência administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e 
cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for 
o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as 
equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades 
de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com 
empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem 
produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no 
varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao 
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita 
bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do 
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento 
anual acima de R$ 78.000.000,00 no ano de 2016. As entidades promotoras de 
espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas 
ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada 
pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou 
conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do 
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido 
ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, 
cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, 
seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf 
deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de 
Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, 
para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
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COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e 
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
fevereiro/2019. OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, 
segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural 
que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas 
ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, 
suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá 
recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que 
tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de 
mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços no mês de fevereiro/2019. OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, 
inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais 
sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; 
fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos

a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes 
serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de 
valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive 
quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à 
retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado 
no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
- PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da 
DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do 
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento 
anual acima de R$ 78.000.000,00 no ano de 2016.
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o 
Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do 
evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre 
o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, 
rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços 
prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho 
assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos 
relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração 
indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser 
recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-
70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e 
empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
- PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo 
artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do 
IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias 
que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações 
monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de 
pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.
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RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todos os estabelecimentos, independente do número de empregados. A Rais 
retificação também deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no 
ano-base está obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados 
a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a 
transmissão da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a 
partir de 11 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento/entidade inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve 
apresentar a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos 
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser 
declarados no CNPJ, o mesmo vale para o CEI.
Nota: Ressaltamos que o prazo para cumprimento desta obrigação está tomando 
por base os prazos fixados em anos anteriores, tendo em vista que, até a data de 
elaboração deste Calendário, o Ato Normativo que aprova as instruções e o prazo 
para entrega da declaração da Rais não havia sido publicado no Diário Oficial da 
União.
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COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 
exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as 
equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos 
em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou 
sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem 
ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; 
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos 
financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições 
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações 
em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, 
ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, 
ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 
2º decêndio de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas 
que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 
de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins 
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de 
cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos 
artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO 
- PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 
2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação 
do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e 
os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e 
bebidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

Recuperações judiciais 
têm queda de 44,7% e 
falências avançam 27,1%

Os pedidos de recupera-
ção judicial no país caíram 
44,7% em fevereiro na com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado, aponta in-
dicador da empresa de con-
sultoria Serasa Experian. Em 
relação a janeiro, foi registra-
do recuo de 23,2%. No total, 
foram 73 requerimentos em 
fevereiro deste ano e 95 em 
janeiro. As micro e pequenas 
empresas lideraram os pedi-
dos, com 36, seguidas pelas 
grandes (20) e médias (17).

As falências, por outro 
lado, avançaram 27,1% em 
relação a fevereiro de 2018. 
Foram 122 pedidos em fe-
vereiro deste ano, ante 96 no 
ano passado. Na comparação 
com janeiro, houve acrés-
cimo de 62,7% no total de 
requerimentos. Em janeiro, 
foram 75 registros de falên-
cia. O destaque, novamente, 
são as micro e pequenas em-
presas com 59 pedidos no se-
gundo mês do ano, enquanto 
os médios e os grandes em-
preendimentos fizeram 39 e 
24 pedidos, respectivamente.

Para os economistas da Se-
rasa Experian, as oscilações 

refletem “o quanto a atividade 
empresarial segue influenciada 
pelos efeitos da estagnação da 
economia, que persiste diante 
dos sinais de recuperação mui-
to abaixo das expectativas”.

Bimestre

No primeiro bimestre do 
ano, os pedidos de recupe-
ração judicial caíram 13,8% 
em relação a igual período do 
ano passado, somando 168 
requerimentos. Em janeiro 
e fevereiro de 2018, foram 
registradas 195 solicitações. 
As micro e pequenas empre-
sas lideram o número de pe-
didos, com 98 ocorrências, 
seguidas pelas médias (42) e 
grandes empresas (28).

Em relação às falências, 
houve um aumento de 12,6% 
no primeiro bimestre do ano 
na comparação com janeiro 
e fevereiro de 2018. Foram 
197 pedidos neste ano e 175 
no ano passado. Novamente, 
destacam-se as micro e pe-
quenas empresas com 98 fa-
lências requeridas. As médias 
empresas somaram 59 reque-
rimentos e as grandes, 40.

Número de startups 
dobrou em um ano

Levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Startups 
(Abstartups), o ano de 2018 
terminou com mais de dez mil 
startups cadastradas, núme-
ro que dobrou se comparado 
com 2017. Grande parte delas 
está concentrada nos estados 
de São Paulo (3.081), Rio 
Grande do Sul (895) e Mi-
nas Gerais (844) que detêm o 
maior número de empresas.

No ano de 2017 foi no-
ticiada uma grande quanti-
dade de aportes milionários 
em startups brasileiras, o 
que prova que o nível dos 
investidores-anjo aumentou. 
Mesmo depois da crise que 
o Brasil passou, esse novo 
modelo de empresas cresceu 
e vem buscando investido-
res anjos para dar continui-
dade ao seu negócio. Ainda 
segundo a ABStartups, 72% 
das empresas são geridas 
por jovens de 25 e 40 anos, 
87,13% têm homens à frente 
e 12,3% são comandadas por 
mulheres.

Internacionalização

Visando a oferecer gratui-

tamente um programa com-
pleto e robusto que com-
preenda todas as fases da 
internacionalização de uma 
startup, o Ministério da Eco-
nomia, a Agência Brasileira 
de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-
Brasil), o Ministério das Re-
lações Exteriores (MRE), o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae) e a Associação 
Nacional de Entidades Pro-
motoras de Empreendimen-
tos Inovadores (Anprotec) 
somaram suas expertises 
para criar o StartOut Brasil.

Segundo dados do progra-
ma, as startups que passaram 
pelo programa atuam, em 
sua maioria, nos setores de 
Saúde, Logística, Agronegó-
cio, Biotecnologia e Energia, 
já receberam investimento 
(54,17%), passaram por al-
gum processo de incubação 
ou aceleração (68,06%), 
possuem faturamento anual 
entre US$ 200 e US$ 500 
mil (38,5%), têm aproxima-
damente 20 funcionários e 
atuam com o modelo de ne-
gócio B2B (68,89%).



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Bradesco Cemig

Porto Seguro Siderúrgica Nacional

Usiminas Hypermarcas

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas 
a R$ 44,98, com alta de 0,29%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a 
R$ 14,61, com valorização de 1,81% e os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cota-
das em R$ 55,75 e com valorização de 0,78%. Os três indi-
cadores semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Siderúrgica Nacional termina-
ram cotadas a R$ 14,17, com desvalorização de 2,68%. 
Dois dos indicadores semanais mostram mercado compra-
do e um, vendido.

As ações Usiminas terminaram cotadas a R$ 10,02, com 
valorização de 0,20%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da Hypermarcas terminaram cotadas 
a R$ 27,10, com valorização de 2,53%. Dois dos indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.
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Bancos chineses 
registram alta no  
lucro líquido em 2018

Até esta terça-feira (25) 
dos 31 bancos de capital 
aberto na China já tinham 
divulgado o relatório anual 
e todos tiveram crescimento 
no lucro líquido em 2018. 
Os resultados foram entre-
gues pelos bancos às bolsas 
de valores.

O Ping An, pertencente à 
Ping An Insurance e listado 
em Shenzhen, por exem-
plo, teve alta anual de 7% 
no lucro líquido, para 24,82 
bilhões de iuans (US$ 3,7 bi-
lhões), ante o crescimento de 
2,6% em 2017. A receita au-
mentou 10,3% para 116,72 
bilhões de iuanes.

Banco de varejo

“Esse excelente desem-
penho se deve à expansão 
rápida do banco de varejo, 
que contribuiu com 50% da 
receita e 70% do lucro lí-
quido”, informou a agência 
Xinhua. De 25 bancos, 70% 
tiveram taxas crescentes ou 
inalteradas de empréstimos 
de cobrança duvidosa ante o 
início do ano passado.

No fim de 2018, essa taxa 
no Ping An tinha aumentado 
para 1,75% devido ao cres-
cimento significativo dos 
empréstimos corporativos 
inadimplentes.

Política monetária

Neste último domingo, 
o banco central da Chi-

na disse que continuará 
apoiando a economia, es-
timulando empréstimos 
e reduzindo os custos. O 
comunicado foi para acal-
mar os ânimos do merca-
do após uma queda acen-
tuada nos empréstimos 
bancários de fevereiro 
devido a fatores sazonais. 
Há uma expectativa para 
que o país desacelere a 
política monetária este 
ano para incentivar os em-
préstimos especialmente 
para empresas pequenas e 
privadas, consideradas vi-
tais para o crescimento e a 
criação de empregos.

Compulsório

O BC chinês  cortou a 
quantidade de dinheiro 
que os bancos comerciais 
precisam separar como re-
servas cinco vezes no ano 
passado para estimular os 
empréstimos a pequenas 
empresas do setor priva-
do. A taxa de depósito 
compulsório para os gran-
des bancos está agora em 
13,5% e o índice para os 
bancos pequenos e médios 
está em 11,5%.

Os bancos chineses fize-
ram 885,8 bilhões de iuanes 
(cerca de US$ 131,81 bi-
lhões) em novos emprésti-
mos líquidos em fevereiro, 
recuando nitidamente de um 
recorde de 3,23 trilhões de 
iuanes em janeiro.

Seis terminais portuários vão a leilão em abril
O primeiro grande leilão 

de infraestrutura do ano, o 
de concessão de 12 aeropor-
tos e da ferrovia Norte-Sul, 
está agendado para a próxima 
sexta-feira. Segundo infor-
mou o governo nesta terça-
feira, será concederá à ini-
ciativa privada a exploração 
de cinco áreas portuárias em 
Belém e uma em Vila do Con-
de, no Pará. O leilão, marcado 
para o dia 5 de abril, na Bolsa 
de Valores de São Paulo, pre-
vê investimentos de R$ 430 
milhões nas seis áreas.

Com pouco mais de dois 
meses no comando do país, 
mas já apresentando des-
gaste de imagem, o go-
verno segue tentando criar 
uma agenda positiva com 
os anúncios das concessões 
em infraestrutura. Em mea-
dos de fevereiro, o presiden-
te Jair Bolsonaro disse via 
Twitter que, ao final de seus 
primeiros 100 dias à frente 
do governo, terá feito 23 lei-
lões de concessões.

Conforme noticiou a 
agência Brasil, no leilão de 

abril, todas as seis áreas por-
tuárias são destinadas à mo-
vimentação e armazenagem 
de granéis líquidos (com-
bustíveis). De acordo com o 
Ministério da Infraestrutura, 
o valor mínimo de outorga 
começará em R$ 1. A medi-
da, segundo a pasta, visa a 
assegurar o maior percentual 
de investimento e não a ge-
ração de caixa para a União.

Competitividade

O ministério acredita que 
com o leilão haverá maior 
competitividade e melho-
ria na logística de abasteci-
mento de combustíveis na 
Região Norte do país. “Essa 
parceria será fundamental 
para o desenvolvimento e 
a competitividade do setor 
portuário do país”, avalia o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas.

Os investimentos nas cin-
co áreas do Porto de Belém 
devem totalizar R$ 304,3 mi-
lhões. Em três áreas, os con-
tratos para a movimentação 

e armazenamento de granéis 
líquidos têm duração de 15 
anos, podendo ser prorroga-
dos por igual período. Nas 
duas restantes, o prazo é de 20 
anos, também prorrogáveis 
por igual período.

Já em Vila do Conde, o 
contrato de arrendamento do 
terminal é de 25 anos, pror-
rogável por 25. A previsão de 
investimento é de R$ 126,3 
milhões. Com a ampliação, 
a movimentação de granéis 
líquidos será ampliada em 4 
milhões toneladas/ano.

O leilão da concessão de 
três blocos de aeroportos, 
marcado para o dia 15, às 
10h, na B3, a Bolsa de Va-
lores de São Paulo,  inclui 
os aeroportos localizados 
nas regiões do Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste. Os 12 
aeroportos, juntos, recebem 
19,6 milhões de passagei-
ros por ano, o que equivale 
a 9,5% do mercado nacional 
de aviação. O investimento
previsto para os três blocos 
é de R$ 3,5 bilhões.

Em novembro, conforme 

o anúncio feito pelo Pro-
grama de Parcerias de In-
vestimentos (PPI), o valor 
mínimo de outorga, para ar-
rematar os 12 terminais, será 
de R$ 219 milhões, à vista. 
Ao longo da concessão o va-
lor total da outorga é de R$ 
2,1 bilhões. O prazo de con-
cessão será de 30 anos.

De acordo com a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), os 12 aeroportos que 
devem ser leiloados são os 
de Cuiabá, Rondonópolis, 
Sinop e Alta Floresta, em 
Mato Grosso; de João Pes-
soa, do Recife, de Maceió, 
Aracaju, Juazeiro do Nor-
te, no Ceará, e de Campina 
Grande, da Paraíba; de Ma-
caé, no Rio de Janeiro, e de
Vitória, no Espírito Santo.

Em janeiro, o diretor do 
Departamento de Políticas 
Regulatórias da Secretaria 
Nacional de Aviação Ci-
vil (SAC), Ronei Saggio-
ro Glanzmann, disse que a 
previsão é concluir todo o
processo de concessão dos 
aeroportos em quatro anos.

Aportes em fundos de 
investimento somam  
R$ 24,8 bi em fevereiro

Os fundos de investimen-
to registraram R$ 24,8 bi-
lhões de captação líquida em 
fevereiro deste ano, de acor-
do com dados da Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima). 

O acumulado do ano, 
de R$ 40,5 bilhões, é 21% 
superior aos aportes feitos 
no mesmo período de 2018, 
que somaram R$ 33,5 bi-
lhões.

As movimentações dos 
Fundos de Investimen-
to em Direitos Creditórios 
(FIDCs), dos fundos de pre-
vidência e de ações, que so-
maram os maiores ingressos, 
com R$ 14,3 bilhões, R$ 7,0 
bilhões e R$ 6,5 bilhões, se 
devem a movimentos con-
centrados de fundos especí-
ficos. O mesmo motivo se 
aplica aos resgates de R$ 9,2 
bilhões em renda fixa.

Reforma

“Apesar de ser um mês 
com realocações atípicas, o 
otimismo do mercado em re-
lação à tramitação da refor-
ma da Previdência, somado 
ao cenário de juros baixos 
e inflação sob controle, ain-
da influencia positivamente 

os resultados de fevereiro”, 
afirma Carlos André, vice-
presidente da Anbima.

Sobre o rendimento das 
aplicações, o maior retorno 
em fevereiro foi dado pe-
los fundos cambiais, com 
2,84%. O resultado reflete 
a variação cambial no pe-
ríodo, já que essa classe é 
composta por fundos que 
tenham, no mínimo, 80% 
da carteira composta por 
papéis ligados a moedas es-
trangeiras.

Conta e Ordem

Em relação aos investido-
res, o segmento por Conta e 
Ordem, que se refere a ins-
tituições que distribuem fun-
dos de outras casas, foi res-
ponsável por R$ 2,6 bilhões 
de ingressos em janeiro de 
2019. Esse tipo de distribui-
ção tem ganhado destaque 
com o crescimento das pla-
taformas digitais. 

O segmento foi o quarto 
maior da indústria, ficando à 
frente do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), 
com R$ 2,5 bilhões; de in-
vestidores estrangeiros, com 
R$ 2,3 bilhões; e de varejo 
alta renda, com R$ 1,5 bi-
lhão; entre outros.



Explicação da CVC está correta, 
renegando o seu fundador?

A CVC Brasil, em comunicado ao mercado, informou 
que a empresa citada nas investigações desta terça-feira 
“não tem qualquer relação com a companhia”. Ainda se-
gundo a empresa, “nenhuma das pessoas citadas, incluin-
do o Sr. Guilherme Paulus, possuem cargos executivos ou 
na administração da CVC Brasil Operadora e Agência de 
Viagens S/A”. Acontece que, o empresário Guilherme de 
Jesus Paulus, fundador do grupo CVC Brasil, confessou 
à Polícia Federal ter, em 2013, pago propina para fiscais 
da Receita e conselheiros do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) para livrar a CVC Tur, uma das 
participantes do seu grupo, da cobrança de R$ 161 mil-
hões em tributos federais.

A nota da explicativa da companhia, no entanto, parecer 
não ter considerado um pequeno detalhe: Paulus, durante 
o período em que participou das operações pouco orto-
doxas, era o presidente do Conselho de Administração da 
CVC Brasil. E só deixou de ser membro desse conselho 
em março do ano passado, pouco antes de fazer a delação 
premiada. Atualmente, Paulus é apenas um acionista mi-
noritário da empresa, pois em 2009 vendeu o controle para 
o grupo norte-americano Carlyle. 

A Comissão de Valores Mobiliários tem de exigir um 
maior esclarecimento da CVC Brasil durante o período em 
que os mal-feitos eram praticados e o quanto a empresa 
pode ter sido atingida. A CVC Brasil é controlado por dois 
fundos, o Fip, que tem 7,02% do capital votante, e o Gip, 
com 5,01%. As restantes ações ordinárias estão divididas 
entre14.890 pessoas físicas, 766 jurídicas e 400 investi-
dores institucionais.

SEC pune distorções fraudulentas
A Securities and Exchange Commission puniu a Lum-

ber Liquidators Holdings Inc. com uma multa de US$ 6 
milhões por fazer declarações distorcidas aos investidores. 
As acusações derivam das falsas respostas da companhia 
às acusações da mídia de que a empresa estava vendendo 
pisos laminados que continham níveis de formaldeído que 
excedem os padrões regulatórios. Além disso, a empresa 
concordou em pagar mais US$ 33 milhões para se livrar 
do processo de Fraude movido pelo Departamento de 
Justiça e Procuradoria do Distrito Leste da Virgínia.

UE: Max B proibido de voar no espaço aéreo
Através da Agência Europeia de Segurança Aérea, a 

União Europeia anunciou a proibição de voos com aparel-
hos Boeing 737 Max 8 e 737 Max 9 no seu espaço aéreo. 
O segundo acidente fatal com um 737 Max em menos de 
cinco meses está custando muito para a Boeing. Na segun-
da-feira, as ações da companhia norte-americana desvalo-
rizaram mais de 5%. No pregão seguinte, baixaram mais 
7,32%, para US$ 370,72. Assim, em apenas dois dias, os 
títulos já acumulam uma desvalorização de 12%, que se 
traduz numa diminuição de US$ 29,3 bilhões no valor de 
mercado.

Brexit pode ser adiado
Se na quinta-feira os parlamentares ingleses recusarem 

a saída desordenada da União Europeia, haverá uma nova 
votação para aprovar o adiamento do Brexit.
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DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Fernanda Galliza do Amaral - Juiz 
em Exercício do Cartório da 13ª Vara Cível da Comarca da Ca-
pital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Sa-
las236/240/242 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3133-2207 e-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condomi-
niais / Condomínio em Edifício, de nº 0277266-18.2016.8.19.0001, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE ITACURUS-
SÁ em face de LAURA CORRÊA COBAS COSTAS, objetivando 
INTIMAÇÃO. Assim, pelo presente edital INTIMA a ré LAURA 
CORRÊA COBAS COSTAS, que se encontra em lugar incerto e 
desconhecido, para ciência da Penhora q ue recaiu sobre o apar-
tamento 1.201 situado na rua Iatacuruçá nº 68, Tijuca, Rio de Ja-
neiro/RJ, matrícula nº 29.469, junto ao 11º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital/RJ. Dado e passado nesta cidade 
de Rio de Janeiro, quatro de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, 
__Claudia Siqueira de Freitas Muniz - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/26118, digitei. E eu, __ Fabiano Alberto Conde 
Carvalho Falbo de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 
01/25222, o subscrevo. 216 / 0248

NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Camilla Prado - Juiz de Direito do 
Cartório da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 Sala 210 212 214 B 
CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2234 e-
mail: cap09vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Compra e Venda; Antecipação de Tutela 
E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar, de nº 0070853- 
75.2013.8.19.0001, movida por ALFREDO MUNIZ DA SILVA; ALI-
CE IZABEL DO NASCIMENTO DA SILVA em face de WANDA 
NETTO PINTO GUIMARAES, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo 
presente edital CITA o réu WANDA NETTO PINTO GUIMARAES, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicia l, querendo, 
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contesta-
ção, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador es-
pecial (Art. 257, IV, CPC). E para que chegue ao conhecimento 
do CITADO, foi expedido o presente que será publicado e afixado 
no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Rio de 
Janeiro, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezoito. Eu, __ Felipe de Azevedo Almeida - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/30202, digitei. E eu, __ Christine Wong - Res-
ponsável pelo Expediente - Matr. 01/30632, o subscrevo. 0249

SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Sergio Wajzenberg - Juiz Titular do 
Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER 
aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 sala 202 204 206 D CEP: 
20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2382 e-mail: 
cap02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Pro-
cedimento Comum - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de 
nº 0231632-04.2013.8.19.0001, movida por CARLOS ALBERTO 
REGO DA FONSECA em face de SAUMA S A EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS; COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, objetivando Citação. Assim, pelo 
presente edital CITA os réus SAUMA S A EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS e COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA EMPREENDI-
MEN TOS IMOBILIÁRIOS, que se encontram em lugar incerto e 
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecerem contes-
tação ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de que presu-
mir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, 
CPC) , caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo 
reveis, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, . Eu, __Luana Bernar-
do de Araujo - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31381, 
digitei. E eu, __Valmir Ascheroff de Siqueira - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/23139, o subscrevo. 0250

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPLIMP RIO – COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO 
– CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E AGE 
– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A Diretora Presidente da 
COOPLIMP RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO DE BANCARIOS E 
EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob 
o NIRE  33.4.0005600-1 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.833.111/0001-
06, Sra. Noemi Nascimento de Souza Carvalho de Oliveira, no exercício 
das suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGO – 
Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral Extraordinária, 
a serem realizadas em conjunto no dia 24/03/2019, em sua sede social 
situada na Avenida Presidente Vargas, 590, Sala 213, Centro, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP: 20071-000, em primeira convocação às 08:00 h 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do total de seu quadro de 
cooperados; em segunda convocação às 09:00 h com a presença mínima 
de metade mais um de seu quadro de cooperados, e em terceira e ultima 
convocação às 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. 
Na data da presente convocação a cooperativa possui no seu quadro 
social 20 (vinte) cooperados. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 
1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício 2018 para 
deliberação da Assembleia composta dos seguintes itens: a) Apresentação 
do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação da Prestação de 
Contas composta do Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou 
Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2)
Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas composta do 
Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Sobras ou Perdas do Exercício 2018; 3) Deliberação da Assembleia sobre 
a Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas do Exercício 2018; 4) Eleição 
do Novo Conselho Fiscal para o mandato de 1 (um) ano – 2019/2020. A 
Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Retificação da Declaração de 
Constituição da Sociedade – Retificação da Descrição do Objeto Social 
contida na Ata da AGC – Assembleia Geral de Constituição; 2) Proposta 
para Deliberação de Reforma do Estatuto Social conforme itens a seguir: 
a) Revisão Geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social; 3) Demais
assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 13 de março de 2019 – 
Rio de Janeiro – RJ, 13 de março de 2019.
Noemi Nascimento de Souza Carvalho de Oliveira – Diretora Presidente

DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Alvaro Henrique Teixeira de Almeida 
- Juiz Titular do Cartório da 12ª Vara Cível da Comarca da Capi-
tal, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo Braga, 115 Sls 
226B/228B/230B CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3133-2236 e-mail: cap12vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação Compul-
sória / Propriedade, de nº 0231641-63.2013.8.19.0001, movida 
por LFRF CORRETAGEM E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de 
SAUMA S A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; COMPANHIA 
LHI IMOBILIÁRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e outros, 
objetivando a adjudicação de imóvel. Assim, pelo presente edital 
CITA os réus SAUMA S A EMPREENDIMENTO S IMOBILIÁRIOS 
e COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para 
no prazo de quinze dias oferecerem contestação ao pedido inicial, 
querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereçam 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado cura-
dor especial (Art. 257, IV, CPC). Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 
2018. Eu, Michelle da Silva Araujo - Subst. do Resp. pelo Expe-
diente - Matr. 01/31363, o subscrevo. 0251

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – RIO-BRASCOOP COOPERATIVA 
BRASILEIRA DE TRABALHO E CONSUMO LTDA – CONVOCAÇÃO 
PARA A ASSEMBLÉIA GERAL – EXTRAORDINÁRIA DE 
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA – A Presidente 
Liquidante da RIO-BRASCOOP COOPERATIVA BRASILEIRA DE 
TRABALHO E CONSUMO LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0005556-0 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 27.311.077/0001-
39, Sra. KÁTIA VERAS VALENTE, no exercício das suas atribuições, 
convoca os cooperados para participarem da AGE – Assembleia Geral 
Extraordinária de Encerramento da Liquidação da Cooperativa, a ser 
realizada no dia 23/03/2019, na Rua Miguel Couto, 134, Sala 1105, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20070-030, em primeira convocação 
as 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; 
em segunda convocação as 09:00 h com a presença mínima de metade 
mais um dos cooperados e em terceira e ultima convocação as 10:00 h 
com a presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou 20% (vinte por 
cento) do total do quadro social, prevalecendo o menor número entre 
as duas alternativas. Na data da presente convocação a cooperativa 
possui um total 10 (dez) cooperados no seu quadro social. A Ordem 
do Dia da AGE é a seguinte: 1) Apresentação para Deliberação da 
Prestação de Contas do Período de Liquidação conforme itens a seguir: 
a) Apresentação do Relatório de Gestão de Liquidação; b) Apresentação 
da Prestação de Contas do Período de Liquidação composto dos 
Relatórios Financeiros e do Balanço Geral e Demonstrações de Sobras 
ou Perdas do ano de 2018; c) Apresentação do Parecer do Conselho 
Fiscal Liquidante acerca dos Relatórios Financeiros e do Balanço Geral 
e Demonstrações de Sobras ou Perdas do ano de 2018. 2) Deliberação 
da Assembleia sobre a Prestação de Contas da Liquidação composta 
dos Relatórios Financeiros e do Balanço Geral e Demonstrações de 
Sobras ou Perdas do ano de 2018; 3) Apresentação de Proposta para 
Deliberação da Assembleia do Encerramento do processo de Liquidação 
e Dissolução Voluntária da Sociedade nos termos da Lei 5764/1971; 4)
Demais Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro, 13 de março de 
2019. KÁTIA VERAS VALENTE – Presidente Liquidante

Volkswagen pode demitir  
para fabricar carro elétrico
Montadora diz 
que reduzirá lucro 
para produzir 
22 milhões de 
unidades  
até 2028 

A montadora alemã 
Volkswagen considera a pos-
sibilidade de reduzir postos 
de trabalho para poder ace-
lerar o lançamento de carros 
elétricos e reverter queda em 
margens de lucro. Aliás, a 
empresa está se preparando 
para lançar um novo carro 
elétrico compacto, conheci-
do como ID, em 2020, como 
parte de uma estratégia que 
prevê a fabricação de 22 mi-
lhões de carros elétricos até 
2028, apesar da incerteza so-
bre o nível de demanda por 
esses veículos.

Mundialmente, o seg-
mento de veículos elétricos 
vem crescendo, tendo su-
perado a marca de três mi-
lhões de unidades em 2017, 
aumento de 50% em rela-
ção a 2016. Mas o montan-

te representa apenas 0,2% 
do total da frota mundial e 
está ainda concentrado em 
poucos países.

Na tentativa de reduzir 
custos, o grupo Ford decla-
rou que vai alinhar a remu-
neração de executivos e os 
bônus para ficarem mais 
perto dos níveis de lucrativi-
dade e reduzirá complexida-
de da produção e o número 
de funcionários necessários. 
A empresa não informou 
quantas demissões pretende 
fazer no processo, relatou a 
Reuters.

70 modelos

A empresa disse que pla-
neja lançar quase 70 novos 
modelos elétricos até 2028, 
com o objetivo de colocar-se 
na vanguarda da mudança do 
setor para carros de emissão 
de poluentes zero.

No entanto, a montado-
ra afirmou que os inves-
timentos para reorganizar 
fábricas, bem como movi-
mentos cambiais adversos 
e a desaceleração das ven-
das desencadeada por no-
vos testes para certifica-
ção de níveis de emissões 
de poluentes, levaram 

Volkswagen I.D. será o elétrico ‘popular’ da marca alemã

a uma queda nas mar-
gens de lucro das marcas 
Volkswagen, Skoda, Audi 
e Porsche no ano passado. 
A margem de vendas da 
marca Volkswagen caiu 
para 3,8% no ano passado, 
de 4,2% em 2017.

Corte de custos

O presidente-executivo 
da Volkswagen, Herbert 
Diess, disse que não foi 
possível fechar um acordo 
com os sindicatos para au-

mentar a rentabilidade da 
marca em 2018. O grupo 
agora está focado em cor-
tes de custos na marca e na 
Audi.

“O custo do trabalho é 
uma grande preocupação 
para nós. Faz parte da dis-
puta que estamos tendo 
atualmente com sindicatos. 
Nosso plano era melhorar a 
produtividade e diminuir os 
custos e isso não deu certo 
em 2018”, disse Diess a ana-
listas após os resultados anu-
ais da empresa.

Ford confirma fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo
A Ford está irredutível 

sobre a decisão de fechar 
sua fábrica em  São Ber-
nardo do Campo (SP). 
Representantes dos traba-
lhadores da empresa esti-
veram na semana passada 
na sede da montadora, em 
Dearborn, perto de De-
troit, nos Estados Unidos, 
mas nada foi alterado.  
Somente nesta terça-feira, 
após uma assembleia com 
os trabalhadores, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos do 
ABC comentou o resulta-
do da reunião.

Os trabalhadores de-
cidiram pela manuten-

ção da greve iniciada no 
último dia 19, quando 
o fechamento foi anun-
ciado pela Ford, até a 
próxima quinta, quando 
realizarão uma nova as-
sembleia. 

Erro

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC declarou 
ter tentado convencer a 
empresa de que a decisão 
de encerrar a produção de 
caminhões no país, restri-
ta àquela unidade, seria 
um erro.

“Apresentamos vá-

rios argumentos para a 
manutenção da planta. 
Reforçamos a versati-
lidade da mão de obra, 
já que, pelo acordo fei-
to com o sindicato, aqui 
estão os únicos traba-
lhadores em montado-
ras que atuam tanto 
na linha de automóveis 
como na de caminhões”, 
afirmou ao portal G1 
José Quixabeira de An-
chieta, o Paraíba.

“Destacamos também 
o quanto nossa fábrica é 
moderna, nosso nível de 
automação, e também 
lembramos o impacto so-

cial que representaria o 
fechamento. Mas a res-
posta foi que a empresa 
não recuaria da decisão”, 
informou.

“Com esse posiciona-
mento, deixamos cla-
ro que temos de estar 
presentes na mesa de 
negociação. A partir de 
agora estamos em luta 
pela manutenção dos 
empregos nesta planta. 
Não importa quem é o 
patrão. O patrão vai, 
mas os empregos fi-
cam”, disse o presiden-
te do sindicato, Wagner 
Santana.
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CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A 
convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, no dia 10 de abril de 2019, na sede da Companhia, 
à Av. das Américas nº 3.500, bloco 2, sala 503, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro, às 16:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, refe-
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Destinação 
do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; c) Eleição 
do Conselho de Administração e do seu Presidente; e d) Fixação da remu-
neração global dos Administradores para o ano de 2019; e e) Ratificação da 
remuneração global dos Administradores para o ano de 2018.
Avisos: Encontram-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo 133, 
da Lei nº 6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia 
deverão ser apresentados na sede social da Companhia nos termos da Lei 
e do Estatuto Social dela. Rio de Janeiro, 8 de março de 2019. José Inácio 
Cercal Fucci - Presidente do Conselho de Administração.

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas para se reunirem no dia 25 de março 
de 2019, na sede da Companhia, situada à Rua Coronel Bernardino de 
Melo, 1.879, Centro, Nova Iguaçu/RJ, às 16:30h em primeira convocação 
e às 17h em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia, em AGO: (a) tomada de conta dos administradores, 
exame, discussão e votação sobre relatório da administração, balanço 
patrimonial e demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2018;
e (b) destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos.

Nova Iguaçu, 12 de março de 2019.
Javert do Carmo Azevedo Filho

Presidente do Conselho

UNIPASA
Unimed Nova Iguaçu Participações S.A.

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de novembro de 1895

CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - ELEIÇÃO
ELEGER E EMPOSSAR MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ficam convocados os senhores membros natos e eleitos do Conselho De-
liberativo do Clube de Regatas do Flamengo, para reunião ordinária a reali-
zar-se no próximo DIA 30 DE MARÇO, SÁBADO, das 8h às 21h, na Av. Bor-
ges de Medeiros, 997, Lagoa, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, para 
a seguinte ordem do dia: ELEGER E EMPOSSAR OS MEMBROS EFETI-
VOS E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL, para o triênio 01.04.2019 / 
31.03.2022. Rio de Janeiro, 08 de março de 2019. 

Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire
Presidente do Conselho Deliberativo

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª (se-
gunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transpor-
te Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
segunda convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e 
da Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emis-
são de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 21 de março de 
2019, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorização 
para (i.1) troca de controle acionário da Emissora, que deixará de ser detido 
pela Odebrecht Transport S.A. (“OTP”) e indiretamente pela Odebrecht S.A. 
(“ODB” e, em conjunto com OTP, “Antigos Controladores”) e passará a ser 
detido indiretamente por Guarana Urban Mobility Incorporated (“GUMI”), sen-
do esta sociedade controlada pela Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”) no momento 
em que houver o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no 
Share Purchase, Credit Assignment and Investment Agreement (“SPA”) a ser 
celebrado entre a GUMI, a Emissora, a OTP, a Odebrecht Mobilidade S.A., 
a Rio Trens Corporation e a Rio Trens Participações S.A., por meio do qual 
serão acordados, dentre outros assuntos, os termos e as condições para 
a transferência de controle acionário da Emissora (“Alienação de Ações” e 
“Alteração de Controle”), sem que esta Alteração de Controle configure um 
evento de inadimplemento, nos termos da cláusula 6.1.1(vi) da Escritura de 
Emissão e/ou implique em qualquer outra penalidade para Emissora; (i.2) 
bem como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escri-
tura de Emissão a fim de cumprir as seguintes condições estabelecidas no 
SPA: (a) a exclusão de toda e qualquer referência aos Antigos Controladores, 
(b) a rescisão integral do Contrato de Suporte das Patrocinadoras, conforme 
aditado; (c) a exclusão de toda e qualquer cláusula da Escritura de Emissão 
e dos Contratos de Garantia da Emissão que contenham obrigações para 
a Mitsui ou suas controladas, incluindo, mas não se limitando, a exclusão 
das Obrigações de Suporte e de garantias prestadas pela Mitsui ou suas 
controladas, (d) a exclusão de todas as obrigações assumidas pelos Anti-
gos Controladores, sendo que a exoneração de tais obrigações listadas nos 
itens anteriores implica em ajustes na estrutura da Emissão, conforme in-
dicado expressamente nas minutas de aditamentos a serem aprovados na 
assembleia e estarão anexos à respectiva ata de acordo com o material a 
ser disponibilizado aos Debenturistas no website da Emissora e do Agente 
Fiduciário na data da publicação deste edital e no dia da Assembleia, bem 
como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escritura de 
Emissão, as Cláusulas Essenciais do Contrato BNDES (conforme definidas 
na Escritura de Emissão), os Contratos de Garantia da Emissão, necessários 
para implementar tais deliberações. Os termos iniciados em letra maiúscula e 
não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para re-
presentação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à 
sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da as-
sembleia. Rio de Janeiro, 13 de março de 2019.

CEL PARTICIPAÇÕES S/A - CELPAR
CNPJ Nº 02.201.787/0001-85

AVISO: Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social à Rua 
Maria Angélica, 310 - parte, Jardim Botânico - RJ, os documentos a que 
se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, correspondentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2018. RJ, 11/03/2019. A Diretoria.

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

PREGÃO PRESENCIAL  SRP Nº 03/2019
OBJETO: Futuras aquisições de materiais dispostos em Kits (escolar e 
higiene) fechados destinados aos Alunos e Professores. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 5003/2018/05. RETIRADA DO EDITAL: www.
queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 
09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 
(uma) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do CNPJ da Empresa. ONDE
SE LÊ: DATA / HORA: 21/03/2019 as 10:00 horas. LEIA-SE: DATA / 
HORA: 26/03/2019 as 10:00 horas

Tatiane Galvão Lucas 
Pregoeira

Petrobras recomprará US$ 3,2 bilhões de títulos antecipadamente 
Notas em dólar e 
títulos adicionais 
de suas notas 
globais de 5,750% 
com vencimento 
em 2029

A Petrobras comunicou 
nesta terça-feira que sua 
subsidiária integral Petro-
bras Global Finance BV, 
com sede em Rotterdam, 
Holanda, lançará uma nova 
série de notas denominadas 
em dólar e títulos adicio-
nais de suas notas globais 
de 5,750% com vencimento 
em 2029. A Petrobras expli-
cou em comunicado que a 
recompra atingirá até US$ 
3,2 bilhões, menos juros não 
pagos.

Já algum tempo a Petro-
bras vem estruturando uma 

parte significativa de seus 
ativos na Holanda. Alguns 
analistas acreditam que a 
estatal está se benefician-
do do ambiente tributário 
holandês e tratados de pro-
teção de investimentos do 
país.

Segundo a estatal, os re-
cursos obtidos com a oferta 
deverão ser utilizados para 
a recompra de algumas de 
suas notas em circulação de-
nominadas em dólar e euro. 
Além disso, a companhia 
pretende ainda usar os recur-
sos líquidos remanescentes 
da emissão para propósitos 
corporativos gerais.

Plano de resiliência

A petroleira informou 
em seu site que a Diretoria 
Executiva aprovou o Plano 
de Resiliência. Segundo a 
empresa , esse plano contém 
ações adicionais ao PNG 
2019-2023 e é consistente 
com os cinco pilares estra-

tégicos da companhia: maxi-
mização do retorno sobre o 
capital empregado, redução 
do custo do capital, busca 
incessante por custos baixos, 
meritocracia, e respeito às 
pessoas e ao meio ambiente 
e foco na segurança de nos-
sas operações.

O plano prevê a am-
pliação do programa de 
desinvestimentos, com a 
inclusão de mais campos 
maduros de petróleo e gás 
terrestres e em águas ra-
sas, ativos de midstream 
e downstream. “O ajuste 
não contempla, ainda, a 
revisão do pacote de de-
sinvestimento de refina-
rias, ainda em estudo”, 
informou a estatal no co-
municado.

Desinvestimentos

“Os desinvestimentos de 
ativos em que não somos 
donos naturais contribuem 
para melhorar a alocação do 

capital aumentando, conse-
quentemente, a geração de 
valor. Simultaneamente, 
viabilizam a redução do 
endividamento e do custo 
de capital”, destacou o co-
municado. Recentemente, 
a Standard and Poor’s e a 
Fitch Ratings promoveram 
a melhoria do grau de risco 
da estatal de bb- para bb e 
de BB- para BB+, respec-
tivamente, na base stand 
alone, o que se constitui 
num primeiro passo na ca-
minhada da reconquista 
do grau de investimento.
A empresa também bus-
ca a diminuição de gastos 
operacionais gerenciáveis 
estimado em US$ 8,1 bi-
lhões (6,6%) relativamente 
ao valor total de US$ 122, 
6 bilhões orçado no PNG 
para o período 2019-2023. 

A companhia disse que 
anunciará em breve um 
programa de desligamento 
voluntário. Também prevê 
reduzir despesas com publi-

cidade, patrocínios e outros. 
“Economias derivadas da 
otimização do uso de pré-
dios administrativos são as 
principais fontes da redução 
de custos”, destacou a petro-
leira.

Não há previsão de mu-
danças no programa de in-
vestimentos aprovado no 
PNG 2019-2023. O crono-
grama referente aos novos 

sistemas de produção de 
óleo e gás está mantido, 
com exceção de Búzios 
5, que terá início de ope-
ração postergado de 2021 
para 2022, tendo em vista 
atraso no processo de con-
tratação de afretamento de 
plataforma, com impacto 
na produção estimado em 
60 mil boed no período 
2022-2023.

PayPal deve adquirir US$ 750 milhões em ações do Mercado Livre
Oferta pública 
está sendo 
assessorada por 
Goldman Sachs, 
J.P. Morgan e 
Morgan Stanley

A empresa de pagamentos 
PayPal informou que irá ad-
quirir US$ 750 milhões em 
ações ordinárias do Mercado 
Livre.  O investimento esta-
ria atrelado a uma oferta pú-
blica de ações ordinárias do 
site latino-americano de cer-
ca de US$ 1 bilhão, segundo 
a Reuters, acrescentando que 
a PayPal não informou qual 
participação terá na empresa 
após a conclusão das opera-
ções.

O Mercado Livre afirmou 
em comunicado que pre-
tende usar os recursos para 
“continuar expandindo sua 
plataforma de comércio ele-
trônico, fortalecer infraes-
trutura de logística e investir 
em soluções que garantam 
ainda mais solidez à posição 
da empresa como provedora 
de soluções financeiras e de 
pagamentos”.

A oferta pública está sen-
do assessorada por Goldman 
Sachs, J.P. Morgan e Morgan 
Stanley.

Em 2018, as transações 
na plataforma de pagamen-
to eletrônico do Mercado 
Livre aumentaram 70%, 
somando 389 milhões de 
operações e US$ 18 bilhões 
de volume total, informou a 
companhia.

O MercadoLivre oferece 
soluções de comércio ele-
trônico para que pessoas e 

empresas possam comprar, 
vender, pagar, anunciar e 
enviar produtos por meio 
da internet. Opera em 19 
países, tem cerca de 4 mil 
funcionários e é o site de e-
commerce mais popular da 
América Latina em número 
de visitantes. “O comércio 
digital na América Latina 
está experimentando um 
enorme crescimento... fi-
camos impressionados com 

o ecossistema de comércio 
digital e pagamentos” do 
Mercado Livre, afirmou no 
comunicado o presidente 
do PayPal, Dan Schulman.

Além da PayPal, outra 
empresa norte-americana, 
a Dragoneer Investment 
Group, de investimentos, se 
comprometeu em comprar 
US$ 100 milhões em ações 
preferenciais do Mercado 
Livre.

Os investimentos depen-
dem da conclusão da oferta 
pública, afirmou a compa-
nhia criada na Argentina.

Mercado livre

Em novembro do ano pas-
sado, o Mercado Livre re-
cebeu uma licença do Ban-
co Central para atuar como 
instituição de pagamentos 
podendo operar com uma 
variedade de outros serviços 
financeiros, como emprésti-
mos a pessoas física. Antes, 
a companhia já realizava 
uma série de serviços finan-
ceiros, incluindo pagamen-
tos, por meio de sua divisão 
Mercado Pago, em parceria 
com instituições financeiras 
autorizadas a operar pelo 
BC.

Em dezembro, a empresa 
captou R$ 245 milhões de 
um fundo de direitos credi-

tórios (FIDC). O Mercado 
Livre explicou na época que 
os recursos seriam usados 
para financiar, por meio da 
unidade Mercado Crédito, 
pequenos empreendedores 
que vendem por meio do 
portal de comércio eletrôni-
co. A captação foi realizada 
pelo BID Invest, braço do 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, e pela 
gestora brasileira de recur-
sos Captalys.

O Mercado Livre mantém 
operações na Argentina, Bo-
lívia, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Equador, El
Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, 
República República Do-
minicana, Uruguai e Vene-
zuela. Até 2016, o Mercado 
Livre contava com 174,2 mi-
lhões de usuários na Améri-
ca Latina. 




