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Parlamento 
ratifi ca saída 
do Reino 
Unido da UE

O Brexit, nome dado à saída 
do Reino Unido da União Eu-
ropeia (UE), foi aprovado nesta 
quinta-feira pelo Parlamento 
britânico depois de três anos e 
meio de impasse. Por 330 votos 
a 231, os deputados da Câmara 
dos Comuns aprovaram a saída 
do país do bloco europeu em 31 
de janeiro. A Câmara dos Co-
muns é amplamente dominada 
pelo primeiro-ministro britâni-
co, Boris Johnson.

Agora, o tema será debatido 
na Câmara dos Lordes – equi-
valente ao Senado no Brasil. Os 
debates começam na próxima 
segunda-feira, e a expectativa é 
votar o Brexit ainda na semana 
que vem. Johnson não tem na 
Câmara dos Lordes o mesmo 
domínio, mas, ainda assim, es-
pera uma vitória, a tomar pelo 
resultado favorável a ele nas 
eleições legislativas, em de-
zembro do ano passado.

Aprovado também câmara 
alta, o Brexit deverá ser ratifi-
cado pelo Parlamento Europeu 
a 29 de janeiro, dois dias antes 
da data limite. A saída britânica 
da União Europeia foi aprova-
da em 2016 em um referendo 
apertado: foram 52% dos votos 
favoráveis à medida. No entan-
to, o processo tem-se mostrado 
mais complexo do que parecia 
a princípio. A data limite para 
confirmar a saída já foi adiada 
três vezes, enquanto o Parla-
mento discutia o tema.

Confirmada a saída da União 
Europeia, terá início um perío-
do de transição durante o qual 
os britânicos seguirão aplican-
do e sendo beneficiados pelas 
normas europeias. Pagarão sua 
contribuição financeira, mas 
sem participar nas instituições 
nem na tomada de decisões.

Os 3,2 milhões de europeus 
que vivem no Reino Unido 
e o 1,2 milhão de britânicos 
residentes no continente po-
derão seguir estudando, traba-
lhando, recebendo subsídios e 
reunindo suas famílias como 
atualmente. Os brasileiros que 
vivem no Reino Unido tam-
bém deverão se adaptar ao 
Brexit.

As partes terão de defi-
nir uma nova fórmula para as 
suas relações comerciais e de 
segurança. Não havendo pror-
rogação do prazo, o dia 31 de 
dezembro de 2020 marcará o 
fim dos laços entre a Europa 
continental e a Grã-Bretanha tal 
como vigoraram ao longo de 47 
anos.

Indústria tem pior
novembro em 4 anos
Retração contraria 
discurso oficial sobre 
recuperação no setor

O setor industrial se encontra 
17,1% abaixo do nível recorde al-
cançado em maio de 2011. A que-
da de 1,7% em novembro de 2019, 
quando comparada a igual período 
de 2018, foi a pior para o mês em 
quatro anos. Em 2015, a redução 
atingiu 1,9%. A indústria acumu-
la, nos 11 primeiros meses do ano 
passado, queda de 1,1%, informa o 
IBGE.

Dois dos quatro macrossetores 
que compõem o cálculo do IBGE 
mostram resultados dramáticos: 
bens de capital encontram-se 34,2% 
abaixo de seu pico (em setembro de 
2013) e bens de consumo duráveis 
estão 25,5% aquém de sua melhor 
marca (junho do mesmo ano).

No penúltimo mês de 2019, o 
setor industrial teve queda de 1,2% 
em relação a outubro, na série com 
ajuste sazonal (que leva em conta 
as diferenças entre os meses), após 
altas seguidas em agosto, setembro 
e outubro. Foi o segundo pior resul-
tado do ano (em março a retração 
foi de 1,4%).

Para o Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (Iedi), 
o resultado negativo “indica que o 
setor ainda não conseguiu melhorar 
seu atual padrão de desempenho. 
Quando consegue engatar uma se-
quência de meses de crescimento, o 
que tem ocorrido muito raramente, 
isso dura pouco tempo. Não foi di-
ferente neste final de 2019. Trata-
se de um sinal de alerta para que 
evitemos otimismo exagerado para 
a indústria e a economia em 2020”.

O indicador acumulado em 12 
meses recuou 1,3% em novembro 
de 2019, repetindo os resultados 
de setembro e de outubro. Com a 
perda de ritmo da atividade indus-
trial em novembro, o índice de mé-

dia móvel trimestral mostrou taxa 
negativa (-0,1%) e interrompeu a 
trajetória ascendente iniciada em 
julho de 2019.

O dado favorável destacado pelo 
Iedi vem da produção de bens de 
capital para a própria indústria, 
que desde o segundo trimestre do 
ano passado vem crescendo muito 
acima do total de bens de capital. 
“Este é um indício de que neces-
sidades estratégicas, como a mo-
dernização das plantas produtivas, 
podem estar ensejando o resgate 
de programas de investimento na 
indústria, mesmo diante de níveis 
ainda elevados de ociosidade da 
capacidade produtiva.”

Reprodução/internet

Cesta básica no Rio sobe 10,5%
e já é a mais cara do país

Em 2019, o valor da cesta bási-
ca aumentou em 16 das 17 capitais 
onde o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) realiza mensal-
mente a Pesquisa Nacional da Ces-
ta Básica de Alimentos. As altas 
mais expressivas, entre dezembro 
de 2018 e 2019, foram registra-
das em Vitória (23,64%), Goiânia 
(16,94%), Recife (15,63%) e Natal 
(12,41%). A menor variação posi-
tiva ocorreu em Salvador (4,85%). 
Em Aracaju, o acumulado em 12 
meses foi negativo (-1,89%).

Entre novembro e dezembro de 
2019, o valor da cesta subiu em 
todas as cidades, com destaque 

para Goiânia (13,64%), Rio de Ja-
neiro (13,51%) e Belo Horizonte 
(13,04%).

Em dezembro de 2019, o maior 
custo do conjunto de bens alimentí-
cios básicos foi apurado no Rio de 
Janeiro (R$ 516,91), seguido por 
Florianópolis (R$ 511,70) e São 
Paulo (R$ 506,50). Os menores va-
lores médios foram observados em 
Aracaju (R$ 351,97), Salvador (R$ 
360,51) e João Pessoa (R$ 373,56).

Com base na cesta mais cara, o 
Dieese estima que o salário míni-
mo necessário para a manutenção 
de uma família de quatro pessoas 
deveria equivaler a R$ 4.342,57 ou 
4,35 vezes o mínimo de R$ 998. 

Fundos de pensão amargam
rombo de R$ 5,5 bilhões

FGTS: saque-aniversário deve quintuplicar consignado
A Secretaria de Política Econô-

mica (SPE) do Ministério da Eco-
nomia estima que o saque-ani-
versário, modalidade de saque do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) que entrará em 
vigor em abril, terá o potencial de 
quintuplicar o volume de crédi-
to consignado (com desconto no 
salário) para os trabalhadores da 
iniciativa privada.

De acordo com a secretaria, o 
saque-aniversário deve criar um 

mercado de até R$ 100 bilhões em 
recebíveis de crédito nos próximos 
quatro anos. Os recebíveis repre-
sentam os recursos de que os ban-
cos podem se apropriar em caso de 
calote do tomado. A lei que criou 
o saque-aniversário permite que os 
trabalhadores usem o dinheiro sa-
cado a cada ano como garantia em 
operações de crédito.

Conforme a Agência Brasil, os 
recebíveis do saque-aniversário 
deverão fazer com que os juros 

médios caiam para o tomador. Isso 
porque a garantia de receber par-
te do saldo do FGTS em caso de 
inadimplência reduz os riscos para 
os bancos, que podem cobrar taxas 
mais baixas.

O endividamento das famílias 
– que deverá ser aumentado com 
a expansão do crédito consignado 
– bateu recorde em dezembro de 
2019, alcançando 65,6%, segundo 
a CNC. 
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O Ministério Público Federal 
(MPF) comunicou nesta quinta-feira, 
em seu portal de notícias, suspeita de 
fraude envolvendo 29 ex-gestores de 
fundos de pensão por “gestão teme-
rária”. Batizada de Operação Green-
field, a força tarefa aponta que o pre-
juízo foi de quase R$ 5,5 bilhões em 
aportes da Petros (dos funcionários 
da Petrobras), Funcef (Caixa Econô-
mica Federal), Previ (dos colabora-
dores da Caixa Econômica Federal) 
e Valia (dos trabalhadores da Vale) 
no fundo criado pela Sete Brasil. A 
empresa construía sondas para ex-
ploração do pré-sal.

Os ex-gestores teriam ignorado 
os riscos dos investimentos, as di-
retrizes do mercado financeiro, do 
Conselho Monetário Nacional, dos 
regimentos internos dos fundos, e 
não realizaram estudos de viabili-
dade sobre os aportes, apontam os 
procuradores.

O prejuízo causado aos fundos 
é o maior dentre todos os casos in-

vestigados pela Greenfield. A for-
ça-tarefa pede, além do recebimen-
to da denúncia e a condenação dos 
acusados, a reparação econômica e 
moral das vítimas em valor equiva-
lente ao triplo do prejuízo causado 
aos fundos: mais de R$ 16 bilhões.

Os crimes foram praticados entre 
2011 e 2012 e consumados até 2016, 
quando ocorreram os últimos aportes 
no Fundo de Investimentos e Parti-
cipações (FIP) Sondas, informou o 
MPF. O FIP Sondas é um veículo de 
investimento da empresa Sete Brasil 
Participações. A Sete seria responsá-
vel pela construção de sondas, unida-
des de perfuração, que viabilizariam 
a exploração do pré-sal.

Os aportes dos fundos de pensão 
na empresa deveriam acontecer de 
2011 a 2019. Mas, de acordo com a 
denúncia, por má gestão dos fundos 
e da própria Sete Brasil, os inves-
timentos foram antecipados, sendo 
integralmente aportados em 2016, 
sem a conclusão do projeto.
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Educação, uma vergonha nacional

A pirâmide Brasil

Que a educação no Brasil é uma 
vergonha, ninguém duvida. Esse 
é um grave problema e que vem 
sem solução há governos. Muito 
papo, muita promessa, pouca ação. 
Desde a educação infantil e até o 
ensino superior, a educação não é 
tratada com atenção pelos gover-
nantes que se sucedem no Planalto, 
pois, lamentavelmente, nunca foi 
uma política de Estado e, assim, 
não está na agenda nacional, como 
prioridade.

Os governos do Brasil, ao con-
trário do que fizeram os dos Tigres 
Asiáticos, que chegaram ao pata-
mar em que se encontram porque 
investiram maciçamente em educa-
ção, estão à margem do desenvolvi-
mento educacional, como se pode 
constatar com o resultado recém-
divulgado do Programa das Nações 
Unidades para o Desenvolvimento, 
o Pnud.

Segundo dados apresentados, o 
país caiu uma posição no ranking 
de desenvolvimento das Nações 
Unidas, que mede a qualidade da 
educação dos povos, mediante os 

indicadores de saúde, escolari-
dade e renda. O país passou da 78ª 
posição, em 2017, para a 79ª, no 
ano passado.

Importante observar que, quan-
do se pega o período de 2013 a 
2018, o país perdeu três posições 
nesse ranking, ou seja, vem cain-
do, por causa dos seus índices 
medíocres. Certamente, o prin-
cipal fator para que o Brasil não 
decole, rumo ao progresso efetivo 
e ao desenvolvimento esperado, 
é a estagnação na escolaridade. 
E quando a nota é ajustada pela 
desigualdade, o Brasil despenca 
mais 23 posições. Assim, lemb-
rando o colunista Ibrahim Sued, é 
bom repetir, “educação, vergonha 
nacional”.

Cabe ressaltar que o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
brasileiro é de 0,761. Pelos crité-
rios adotados pela ONU, quanto 
mais perto de 1, maior é o desen-
volvimento humano. E observando 
as avaliações e pesquisas desse 
importante trabalho, nota-se que o 
indicador de educação está estag-

nado, e o período esperado para 
que as pessoas permaneçam nas 
escolas está parado em 15,4 anos, 
desde 2016, sendo que a média de 
anos de estudos foi de 7,8 anos, o 
mesmo patamar de 2017.

No ranking mundial de IDH, que 
apresenta relação de 189 países, 
a Noruega aparece em primeiro 
lugar, com 0,954, seguida da Suíça, 
0,946; Irlanda, 0,942; e Alemanha, 
0,939. Já a Finlândia, 0,925, está 
em 12º lugar; o Reino Unido e os 
Estados Unidos, 0,920, empatados 
em 15º lugar; Chile, 0,847, em 42º 
lugar; e Argentina, 0,830, em 48º 
lugar, nossos vizinhos da América 
do Sul, e o Brasil, 0,761, em 79º 
lugar. O pior colocado continua 
sendo o Niger, com 0,377.

Os indicadores sinalizam que a 
parcela dos 10% mais ricos do Bra-
sil concentra 41,9% da renda total 
de todo o país, enquanto a parcela 
do 1% mais rico fica com 28,3% da 
renda. Trata-se da segunda maior 
concentração de renda do mundo, 
só perdendo para o Qatar. Sublinhe-
se, por oportuno, que, no mundo, o 

país que menos perde por causa da 
desigualdade é o Japão, com IDH 
de 0,915. Aliás, o Japão, um arqui-
pélago, reúne mais de 5 mil institu-
ições de ensino superior, e o Brasil, 
um continente, abriga menos de 3 
mil...

O Brasil, ainda segundo o rank-
ing, sofre com desigualdade de 
gênero, é isso é perceptível, no 
dia a dia da vida brasileira. As 
mulheres têm nas casas do Legis-
lativo, por exemplo, presença de 
15%, menos que o Niger, onde essa 
presença chega aos 17%. Essa tão 
baixa participação da mulher é a 
justificativa para que o Brasil apa-
reça na 89ª posição no Índice de 
Desigualdade de Gênero, calculado 
para 162 países. Nesse ranking, a 
Suíça se situa no topo, e o Iêmen, 
na última posição.

As mulheres no Brasil, de acor-
do com o relatório, vivem mais do 
que os homens, todavia apresentam 
menos desenvolvimento humano, 
isso porque percebem bem menos 
pelo trabalho que desenvolvem. A 
renda das mulheres é 41,5% menor 

que a dos homens. Esse cálculo é 
feito com base no conceito de ren-
da nacional bruta per capita: os ho-
mens ganham, US$ 17.827 por ano, 
enquanto as mulheres, US$ 10.432.

E, com esse resultado, fica 
claro o quanto o Brasil se mantém 
atrasado em relação os temas da 
educação, saúde e renda, além de 
desigualdade de gênero. E quando 
são analisados, em separado, os 
dados dos Brics, grupo que reúne, 
além do Brasil, a Rússia, China, Ín-
dia e África do Sul, apenas a nação 
de Putin apresenta um IDH maior 
que o do Brasil, 0,824.

Para crescer e se agigantar, o 
governo brasileiro precisa investir 
de forma efetiva e permanente em 
educação, como ferramenta indis-
pensável ao desenvolvimento e ao 
progresso do país, fazendo com que 
a educação se torne uma política de 
Estado e que esteja de fato presente 
na agenda presidencial.

Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da Universidade 

Santa Úrsula.

Em que andar da pirâmide Brasil 
foi esquecida a ética? Há muito ela 
não permeia as atitudes e o com-
portamento dos moradores, inquili-
nos ou proprietários, muito menos 
dos andares superiores, de onde se 
esperaria exemplos edificantes, ca-
pazes de nortear os inferiores (dos 
andares, bem entendido).

Sem esperança e capacidade de 
discernimento, todos foram ine-
briados pelo canto da sereia da cis-
terna, capaz de ensurdecer ouvidos 
moucos. Ninguém interpreta seu 
papel por não acreditar na perso-
nagem. Aos síndicos falta ação e 
sobra blá-blá-blá. Do primeiro ao 
último pavimento, dos barracos às 
mansões, parece perdida a capaci-
dade de indignação.

Nas reuniões de condomínio, 
falam os de cima, sempre preocu-
pados com os aspectos financeiros, 
sem pensar em melhorias estrutu-
rais. Assim, os moradores deixam 
de intervir na transformação da 
pirâmide Brasil, apesar das racha-
duras, sinais evidentes de que são 
necessárias reformas na saúde, na 
educação, no campo, na previdên-
cia.

Os moradores talvez tenham 
consciência dessa evidência e de 
seus desdobramentos. Mas falta a 
eles capacidade de reação. Afinal, 
imaginam, de que adianta brigar? 
Agora, por exemplo, estão com as 
mentes ocupadas pelo canto en-
volvente da globalização, vendida 
como sinônimo de modernidade, 
ou melhor, de desenvolvimento.

No entanto, já perceberam que o 
emprego se reduz, e o trabalho es-
casseia, pois as oportunidades irão 
se tornar cada vez mais privilégio 
de alguns andares de cima, prefe-
rencialmente se não pressionarmos 
em prol dos investimentos na edu-
cação.

No caminho futuro, a ética fica à 
margem do elevador construído on-
tem com o dinheiro de todos, mas 
hoje explorado por uns, elitizando 
o direito de ir e vir e, o pior, co-
brando pedágio de acesso aos anda-
res superiores – a escada é a saída 
dos excluídos.

Aqui, cabe destacar uma curio-
sidade, ainda de que forma ligeira: 

os síndicos, bem como os morado-
res dos andares superiores, desme-
recem os bens públicos (serviços e 
empresas) administrados por eles 
e edificados com os recursos da 
sociedade, para justificar a priva-
tização, sob o argumento de que a 
iniciativa privada sabe gerir melhor 
– é atestar a própria incompetên-
cia, cabe lembrar que não podemos 
analisar o desempenho sem aten-
tarmos como foram gerenciadas, 
observarmos sistemas de cotas, dis-
tribuição e fretes entregues a parti-
dos políticos.

E sob o enfoque que ainda mais 
particular do desempenho, conside-
rado do ponto de vista da ética do 
trabalho, até que ponto os síndicos 
e os moradores privilegiados dos 
andares mais altos, no exercício de 
seu mister profissional, têm levado 
a sério o necessário esclarecimen-
to da missão de suas empresas de 
modo a melhor orientar – e não 
desperdiçar – os esforços de seus 
empregados?

A propalada prática do planeja-
mento, nos vários níveis da organi-
zação do trabalho, tem sido exerci-
da de modo a assegurar a eficácia 
e, em última análise, o desenvol-
vimento da economia empresarial 
como, por agregação necessária, do 
crescimento do produto nacional?

E, na sua dimensão mais básica, 
onde tem sido, efetivamente, esti-
mulado o trabalho em equipe como 
integração efetiva das contribui-
ções individuais para o interesse 
comum? Estes também são aspec-
tos éticos, pois a moralidade admi-
nistrativa não reside unicamente 
no combate aos desvios de condu-
ta, mas na administração voltada 
convictamente para a qualidade de 
vida no trabalho.

Para reverter o processo, será 
preciso mobilizar os moradores. 
Conscientizá-los de que o empenho 
e a determinação de cada um leva 
ao todo. Mostrar, sem partidarismo 
ou rótulos ideológicos, que o inte-
resse coletivo deve estar acima do 
individual. Evidenciar que direitos 
e deveres precisam ser repartidos. 
Provar, através de explicação sim-
ples, que a conta é rateada e poucos 
comem. Afinal, todos são contri-

buintes, direta ou indiretamente, 
das receitas federal, estadual e 
municipal. A rua asfaltada, o leito 
hospitalar, a vaga na escola existem 
graças ao trabalho de cada um.

Quem paga merece receber a sua 
parte. Não se trata de pedir favores, 
mas exigir direitos assegurados por 
Lei. Se seu filho fica sem estudar 
ou sua mãe deixa de ser atendida 
pelo médico do serviço público, 
cobre de quem tem a responsabili-
dade de dar a você aquilo que você 
tem direito.

Aqui está uma causa nobre e 
próxima à realidade de todos, ca-
paz de entusiasmar e mexer com 
o que ainda resta de brio na socie-
dade e sentimento de cidadania e 
que não se esgota na fiscalização 
da res publica. Os gestores de em-
presas privadas, das instituições, 
das entidades, e os prestadores de 
serviços da mesma forma devem 
ser vigiados pelos consumidores, 
acionistas, associados e clientes. 
Não prestam esclarecimentos aos 
Tribunais de Contas, mas vão pres-
tar a nós. A moda deve ser aclarar, 
tornar transparente.

Agora mesmo, os síndicos e seus 
auxiliares estão impondo sacrifí-
cios aos moradores, preferencial-
mente aos dos andares intermediá-
rios, mas com reflexos acentuados 
nos inferiores, para equilibrar as 
finanças piramidais, por conta de 
erros administrativos e imposição 
de vizinhos externos próximos e 
distantes, que financiam, por conta 
do capital especulativo, o sonho de 
fazer o real virar dólar.

Mais uma vez socializam-se os 
prejuízos. O discurso fundamenta-
se indiretamente na necessidade de 
atender às necessidades da Nação 
e, assim, justifica-se o sacrifício de 
todos – mesmo daqueles que têm 
somente a vida, pois já perderam, 
ou nunca tiveram, a bolsa.

A razão do problema deve-se a 
ausência de Ética, até mesmo nas 
coisas mais simples que permeiam 
o cotidiano. É comum, por exemplo, 
as pessoas jogarem lixo na rua sob 
a alegação de que “todo mundo faz 
isso”. Até mesmo profissionais libe-
rais perguntam, antes de apresentar a 
conta, “com recibo ou sem recibo”.

Também os “gatos”, que agora 
proliferam em todos os andares da 
pirâmide, quando se imaginava que 
eram produtos dos barracos – hoje 
habitam fábricas, lojas comerciais, 
condomínios de luxo e mansões de 
famílias tidas como ilustres e ricas.

Mas a falta de Ética se faz muito 
mais visível na política, para aten-
der interesses discutíveis e manter 
o status quo. Diante do comporta-
mento exibido pelos de cima, como 
exigir dos moradores dos andares 
inferiores um comportamento éti-
co? E num condomínio onde exis-
tem leis que não pegam, parece que 
a “Lei de Gérson” se impôs – por 
fim, todos querem levar vantagem 
em tudo.

As empresas, através dos seus 
dirigentes que residem dos andares 
intermediários para cima, atuam 
como sustentáculo econômico des-
sa nova pirâmide social globaliza-
da. Têm, para com elas mesmas e a 
sociedade, compromissos que não 
se limitam à geração de bens ou 
serviços. Mas sim uma obrigação 
ética exercida pela excelência dos 
produtos e serviços ofertados aos 
consumidores; pela participação 
comunitária, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida nas 
áreas onde atuam; pela preservação 
do meio ambiente, com utilização 
racional dos recursos naturais, que 
implica solidariedade e compro-
missos com as gerações futuras, 
pois quanto maior for o desperdício 
hoje, menos recursos estarão dis-
poníveis amanhã; e pelas relações 
de trabalho, valorizando profissio-
nalmente os funcionários. (Nada de 
mais ou menos, de fazer por fazer, 
mas sim de procurar o melhor). 
Porque o comportamento individu-
al somado faz o coletivo.

O desafio instigante e imperdí-
vel é provocar exemplos/modelos 
de atitudes éticas de quem detém o 
poder nas esferas privada e pública. 
Estimulando a sociedade a se in-
dignar, se revoltar, se nausear, ficar 
com raiva diante de um comporta-
mento antiético, que pode incluir, 
entre outros, abuso de poder, des-
perdício, nepotismo, nupcialismo, 
clientelismo, varrer a calçada com 
jato d’água, “o paletó na cadeira”, 

negócios ilícitos (que matam mais 
gente, destroem nossos valores, 
mancham a nossa imagem, acacha-
pam o futuro de nossos filhos, com 
mais intensidade que o arrastão de 
fim de semana, que caco de vidro 
na mão de um pequeno marginal 
faminto e doente), aposentadorias 
irregulares e, para não esticar a 
lista, propaganda enganosa – não 
deixe de citar os bombeiros do seu 
salvamento quando for vender um 
plano de saúde.

A tarefa pode parecer inglória, 
mas não é. Será possível sensibi-
lizando, conscientizando, mobili-
zando e contagiando à Nação na 
busca de um comprometimento 
ético. Convidando os formadores 
de opinião, as lideranças de clubes 
de serviços (o Rotary, por exem-
plo, tem 2.200 clubes no Brasil que 
congregam aproximadamente 60 
mil associados), de associações de 
classes, de conselhos de profissio-
nais, de sindicatos patronais e de 
trabalhadores e de grupos infor-
mais a destinarem alguns minutos 
do mês em palestras e encontros 
para jovens, aposentados, funcio-
nários e empregados de todos os 
níveis, do estagiário ao presidente, 
associados e empresários.

Vamos falar diretamente em lin-
guagem de fácil assimilação por 
todos sobre questões éticas, dan-
do exemplos, apontando modelos. 
Nada de ficar em cima do muro ou 
adotar uma postura conformista, 
responsabilizando o povo ao qual 
pertence pelos desmandos dos po-
derosos. É bom lembrar que, apesar 
de tão criticado pelas elites, a gran-
de maioria deste povo consegue so-
breviver com baixa renda. E é ele 
quem constrói o Brasil a cada dia 
e sustenta com sangue, suor e tra-
balho os que estão no topo da pirâ-
mide sem respeitar compromissos 
éticos, ou de campanha.

q  Luiz Affonso Romano
Consultor organizacional e de 

pessoas, diretor do Laboratório 
da Consultoria e presidente da 

Associação Brasileira de Consultores 
(ABCO).

Artigo publicado originalmente em 5 
de março de 1998.
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Brasil real: alimentos mais 
caros, aposentadoria mais longe

O valor da cesta básica aumentou em 16 das 17 capitais 
no ano passado. A maior alta foi de 23,64% em Vitória, 
segundo o Dieese. Houve altas expressivas também em 
Goiânia (16,94%), Recife (15,63%) e Natal (12,41%). 
O menor aumento ocorreu em Salvador (4,85%), ainda 
assim acima da inflação do ano, estimada em torno de 
4%. Aracaju foi a única capital em que houve queda, de 
1,89%.

Esses aumentos pesam no bolso da população mais 
pobre, principalmente. O salário mínimo teve aumento 
de apenas 4,1%. Segundo o Dieese, quem recebe o piso 
gasta mais da metade do valor na compra da cesta básica.

O problema, porém, parece distante das forças de 
oposição. O que se convencionou chamar de esquerda 
não dá a essa pauta a importância que deveria. O jor-
nal espanhol El País publicou nesta quinta-feira entrev-
istas com algumas pessoas que votaram em Bolsonaro. 
A publicação ouvira os mesmos eleitores no início do 
ano passado. Uma das entrevistadas, uma senhora, se diz 
contente com o governo, mas critica a alta dos preços, 
citando que o arroz dobrou de valor. A carne, então...

A mesma senhora diz concordar que é melhor de que 
é mais importante ter algum trabalho, mesmo que seja 
precário, do que ter direitos trabalhistas. Mas ela, que 
tem carteira, pensa em se aposentar em 2020. Só que não 
sabe o efeito da reforma da Previdência no seu caso.

São efeitos concretos da política econômica neoliber-
al fundamentalista que vem sendo aplicada desde 2015. 
Críticas e propostas alternativas mobilizarão a oposição?

Queda real
“O primeiro reajuste do Governo Bolsonaro para o 

valor do salário mínimo foi de 4,1% em 2020, não repon-
do a inflação acumulada em 2019 de 4,6% para famílias 
pobres (rendimento mensal de até 2,5 salários mínimos), 
segundo a FGV, o que correspondeu a queda de 0,5 ponto 
no seu poder aquisitivo”, analisa, em tuíte, o professor 
Marcio Pochmann.

Caridade com chapéu alheio
O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, reviu 

a liminar concedida por ele próprio no último dia 31 e 
aceitou a redução nos valores do seguro obrigatório (Dp-
vat) determinada pelo governo. Com isso, o valor do se-
guro passa a ser de R$ 5,21 para carros de passeio e táxis 
e R$ 12,25 para motos, o que representa uma redução de 
68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019.

O ministro acolheu os argumentos da Advocacia-
Geral da União (AGU) de que o consórcio Seguradora 
Líder tem um fundo com R$ 8,9 bilhões, razão pela qual, 
mesmo que o Dpvat fosse extinto, ainda haveria recursos 
suficientes para cobrir as obrigações.

Quem perde com esta decisão é o SUS, que recebe 
metade de todo dinheiro arrecadado pelo seguro ob-
rigatório. Como os acidentes e as consequências deles 
(que vão desembocar no sistema público de saúde) não 
vão diminuir 86%, nem 68%, o custo continuará o mes-
mo, mas a receita será inferior.

Lavanderia
A pré-candidata democrata à Presidência dos EUA 

Elizabeth Warren anunciou um conjunto de políticas 
destinadas a atacar a corrupção global, citando a investi-
gação dos Panama Papers de 2016 como referência para 
o plano.

Warren quer padronizar informações sobre os verda-
deiros donos das empresas de fachada norte-americanas e 
aumentar a colaboração entre os governos dos países para 
combater a sonegação de impostos e o sigilo financeiro.

Rebolado
Na TV iraniana, locutores leram mensagens de 

brasileiros, fazendo o papel do Itamaraty, dizendo que 
não querem guerra. No meio dos posts apareceu até uma 
foto da Gretchen. Faz mais sentido do que qualquer coi-
sa que vocifere o “menino do Acre” que bate ponto no 
Ministério.

Rápidas
Música no Museu, que comemora 23 anos, abre sua 

temporada 2020 no CCBB (RJ) dia 15, às 12h30, com pia-
nistas apresentando a coleção de 15 valsas para piano solo 
de Ludwig Van Beethoven. O grande músico será home-
nageado mundialmente este ano, 250º aniversário do com-
positor *** O professor José Eduardo Lutaif Dolci será 
empossado diretor da Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo em 7 de fevereiro, às 10h, no au-
ditório da Vila Buarque, São Paulo (SP) *** O Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) elegeu nessa quarta-feira 
a nova diretoria para os próximos dois anos. Foi recondu-
zido à presidência o contador Zulmir Breda.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. são convidados 
a participar da Assembleia Geral Extraordinária que, em primeira convocação, 
será realizada no dia 17 de janeiro de 2020 às 15h, na Sede Social, na Rua 
Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Renúncia de membro de Conselho Fiscal 
Titular; (ii) Destituição de membro de Conselho Fiscal Suplente; (iii) Eleição de 
membro de Conselho Fiscal Suplente; (iv) Ratificar as deliberações do Conselho 
de Administração sobre: a) atos de destituição e de eleição de Administradores, 
e b) composição da Diretoria.  Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2020. Bernardo 
de Azevedo Silva Rothe - Presidente do Conselho de Administração.

Sistema financeiro 
minou políticas 
sociais e abriu 
caminho para o 
conservadorismo

As políticas econômicas 
dos últimos 50 anos ocasio-
naram uma forte insatisfação 
popular, que vem sendo co-
optada por movimentos ne-
ofascistas. A esta conclusão 
chegou o Instituto Tricon-
tinental de Pesquisa Social 
no dossiê “O mundo oscila 
entre crise e protestos”, pu-
blicado nesta semana.

Segundo o estudo, a prote-
ção do mercado financeiro e 
a falta de atenção a políticas 
públicas são as responsáveis 
diretas pela falta de estrutu-
ras que atendam às necessi-
dades da população. Empre-
go, alimentação, educação, 
saúde e alívio da pobreza 
estão em segundo plano para 
muitos governos. Somada 
à falta de articulação da es-
querda na busca por saídas e 
alternativas, a fórmula joga 
até mesmo as nações mais 
desenvolvidas em um equilí-
brio frágil. 

Crise de crédito

Segundo o Brasil de Fato, 
o relatório aponta que a cri-
se de crédito de 2008 gerou 
um esforço em escala global 
para impedir o colapso do 
sistema financeiro. Liderada 
pelo Federal Reserve Bank 
dos EUA, a caminhada para 
estabilizar os mercados in-
vestiu recursos no resgate 
das instituições financeiras, 
mas manteve de lado pro-
blemas sociais agudos. “Ne-
nhum fluxo de capital che-
gou para alimentar as quase 
1 bilhão de pessoas famintas 
em todo o planeta. (…) Não 
houve uma conferência séria 
de líderes mundiais para tra-
tar dessa questão; nada pa-
recido ao pânico que ocorre 
quando os mercados finan-
ceiros cambaleiam”, defende 
o dossiê.

Já do lado dos setores da 
sociedade que pensam outro 

modelo de desenvolvimento, 
o autor do dossiê e diretor 
do Instituto Tricontinental, 
Vijay Prashad, acredita que 
ainda que a fragilidade da 
esquerda tenha razões estru-
turais – como o colapso das 
fábricas, o surgimento de 
empregos precários perma-
nentes e a crise agrária –, é 
preciso repensar novas for-
mas de organização popular.

“Temos que estudar as no-
vas maneiras de organizar a 
classe trabalhadora e o cam-
pesinato que funcionam em 
vários lugares e compartilhar 
exemplos desse tipo em todo 
o mundo. Parte da penalida-
de enfrentada pela esquerda 
é a guerra de informações. 
Com o poder do dinheiro por 
trás da mídia, cria-se uma in-
terpretação dos fatos da clas-
se dominante, que é apresen-
tada como uma interpretação 
universal. Precisamos con-
testar essa visão”, aponta.

Neofascismo

Se o principal arcabouçou 
ideológico dos regimes de 
austeridade foi, inicialmente, 
o neoliberalismo, o descrédi-
to dessas ideias fez crescer 
o neofascismo. O dossiê do 
Instituto Tricontinental ava-
lia que, para boa parte da 
humanidade, o pensamento 
que favorecia os proprietá-
rios minava os horizontes 
sociais. Ideias privatizantes 
e o discurso do empreende-
dorismo como solução per-
deram força e os movimen-
tos de esquerda do mundo 
não conseguiram canalizar o 
descontentamento em força 
política.

“Foi nesse vazio que os 
neofascistas entraram. O que 
os une é sua atitude em re-
lação à desolação social. Sua 
resposta aos problemas so-
ciais é prejudicar os vulnerá-
veis: migrantes, comunida-
des indígenas, homossexuais 
e outros. Em nossa época, 
os neofascistas usam a ide-
ologia do ‘outro’ para fazer 
um setor vulnerável parecer 
maior e melhor. Parte desse 
turbilhão de toxicidade é o 
surgimento das ‘guerras co-
merciais’”, analisa o docu-
mento, que completa: “Para 
Trump, é mais fácil culpar 
o México e a China pelo 
desemprego nos Estados 

Vijay Prashad: ‘É preciso repensar novas  
formas de organização popular’

Unidos do que reconhecer a 
lógica de crise dentro do ca-
pitalismo.”

De acordo com Vijay 
Prashad, a ascensão atual do 
neofascismo não pode ser 
comparada ao surgimento 
de regimes conservadores e 
nacionalistas entre as duas 
grandes guerras. No século 
passado, havia um contex-
to de deslocamento econô-
mico, humilhação nacional 
e ascensão da esquerda. 
“Acreditamos que a extrema 
direita aparece agora porque 
é o liberalismo, com suas 
políticas neoliberais, que se 
rendeu, e a classe dominan-
te não tem mais acesso ao 
controle de massa por meio 
de partidos liberais; a classe 
dominante tem, principal-
mente, a opção da extrema 
direita de manter o controle 
sobre as massas.”

Nem mesmo a nova or-
dem bipolar, entre Estados 
Unidos e China, que começa 
a tomar forma, parece repre-
sentar uma possibilidade de 
mudança no regime de aus-
teridade. O dossiê aponta 
para um centro de gravida-
de da ordem internacional 
oscilando entre Washington 
e Pequim. Mas as previsões 
indicam que esses dois po-
deres chegarão a algum en-
tendimento sobre as organi-
zações internacionais e que 
o sistema financeiro mundial 
ficará relativamente imune a 
essas mudanças. 

Futuro incerto

Ao analisar as expecta-
tivas de desenvolvimento 
dos países frente a essa si-
tuação, o dossiê aponta um 
cenário de difícil reversão. 
Bancos centrais e agências 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) preveem que 
os próximos anos no Oci-
dente e no Sul Global serão 
caracterizados por baixo 
investimento de capital nos 
setores de manufatura e ser-
viços, produtividade estag-
nada e baixas taxas de cres-
cimento. Em consequência, 
desemprego e colapso das 
instituições sociais serão 
aprofundados.

Com previsões de baixo 
crescimento para 2020 e 
desaceleração em 2021, en-
tidades como o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
pregam a continuidade das 
políticas de austeridade e a 
busca pelo fim das tensões 
comerciais. São posições 
políticas que o documento 
considera incoerentes, já 
que as tensões entre nações 
são justamente causadas 
pela falta de investimento 
social e foco na preserva-
ção do sistema financeiro. 
Segundo o relatório, “essas 
tensões são um espelho do 
esvaziamento da sociedade 
por causa da austeridade. 
Um levou ao outro, e am-
bos se alimentam”.

Infraestrutura do país é insatisfatória para 52% dos brasileiros
Cinco em cada 10 brasilei-

ros (52%) estão insatisfeitos 
com a infraestrutura do país, 
de acordo com a pesquisa Ip-
sos Global Advisor Índice de 
Infraestrutura Global. Como 
infraestrutura, entende-se o 
conjunto de redes de rodo-
vias, ferrovias e aéreas, além 
de acesso à energia, água, 
banda larga e outras comuni-
cações. A média global é de 
30% de insatisfeitos.

Quando questionados so-
bre o grau de satisfação com 
a infraestrutura nacional, 
globalmente 37% dos entre-
vistados disseram estar mui-
to ou razoavelmente satisfei-
tos - no Brasil apenas 22% 
estão satisfeitos. A região 
Ásia-Pacífico tem o maior 
índice de satisfação, com 
47%, e a América Latina, o 
maior de insatisfação, 37%, 
puxada pelo Brasil.

“A pesquisa mostra que 
as pessoas não apenas con-
sideram fundamental inves-
tir em infraestrutura, como 

também sentem faltam de 
mais investimentos nesta 
área. A maioria dos brasi-
leiros também acredita que 
o investimento realizado no 
país não está sendo bem fei-
to. O Brasil precisa investir 
mais e melhor, é um fator 
fundamental e é o que o bra-
sileiro exige”, afirma André 
Galiano, Head Latam da Ip-
sos Strategy3.

No ranking dos mais insa-
tisfeitos, o Brasil é seguido 
por Itália (50%), África do 
Sul (48%), Sérvia (45%) e 
Hungria (44%), e o quarto 
menor índice de satisfação, 
com 22%, empatado com 
a Bélgica, e atrás da Itália 
(12%), Hungria (13%) e Es-
panha (19%).

Entre os diversos setores 
que compõem a infraestru-
tura, os brasileiros não estão 
contentes com as estradas: 
somente 31% acreditam que 
elas são razoavelmente boas. 
Considerando os demais paí-
ses, o Brasil teve o pior índi-

ce, bem abaixo do resultado 
global (54%).

A estrutura para pedestres 
também foi um dos quesitos 
mais mal avaliados pelos 
brasileiros. Considerando 
todos os países, o índice do 
Brasil é o segundo pior: só 
27% avaliam de forma po-
sitiva. A Itália é a nação que 
tem o menor índice, com 
23%. O resultado global foi 
de 47%.

Ainda segundo o estudo, 
53% dos entrevistados con-
sideram os aeroportos do 
Brasil razoavelmente bons, 
mas quando comparado com 
os demais países, o índice 
brasileiro é o terceiro pior, 
ficando atrás de Hungria 
(41%) e Japão (51%). O re-
sultado global é de 67%.

A pesquisa também mos-
trou que três em cada qua-
tro pessoas no Brasil (77%) 
concordam que investir em 
infraestrutura é vital para o 
crescimento econômico do 
país. 71% dos entrevistados 

concordam com a afirmação: 
“como país, nós não estamos 
fazendo o suficiente para al-
cançar nossas necessidades 
em infraestrutura” - acima 
da média global (60%).

No Brasil, 66% disseram 
que são mais abertos a rece-
ber investimentos estrangei-
ros. O índice para o investi-
mento privado é de 69%.No 
que se refere a investimen-
tos, de acordo com os entre-
vistados globalmente, o se-
tor que deveria ter prioridade 
é o de energia solar (42%), à 
frente do saneamento básico 
(39%) e proteção contra en-
chentes (38%).

O setor que hoje é visto 
como menor prioridade en-
tre os 28 países pesquisados 
é o de energia nuclear - ape-
nas 11% consideram a área 
como prioridade.A pesquisa 
foi feita entre 26 de julho e 
9 de agosto de 2019, com 
19.516 participantes, em 28 
países. A margem de erro 
para o Brasil é de 3,5 p.p.

Neoliberalismo no 
surgimento do fascismo?
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Presidente do Senado 
é contra taxação de 
energia solar

O presidente do 
Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), é 
mais um político que 
se posiciona contra a 
criação de uma taxa 
sobre o comparti-
lhamento de energia 
solar produzida por 
usuários individuais 
com a rede local – a 
chamada geração dis-
tribuída. Ele tornou 
pública sua opinião sobre o assunto em uma rede social 
no início da semana depois que o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, disse à imprensa que combinou com 
o Congresso uma reação à proposta da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) de taxar o setor. A informação 
também foi divulgada pela Agência Senado.

Cresce a lista de pré-can didatos a prefeito
Marcelo Crivella (PRB), Eduardo Paes (DEM), Marce-

lo Freixo (PSOL), Martha Rocha (PDT), Rodrigo Amorim 
(PSL), Otoni de Paula (PSC), Bandeira de Mello (Rede), 
Brizola Neto (PCdoB), Marcelo Calero (SDD), Mariana 
Ribas (PSDB), Cristiane Brasil (PTB) e Clarissa Garoti-
nho (PROS). Este são, por enquanto, os pré-candidatos a 
prefeito do Rio de Janeiro. São 12 no total. Sentiu a falta 
do PT e do MDB na lista? Os petistas ainda não apresen-
taram um nome. Estão discutindo uma coligação com o 
PSOL. O MDB caminha para apoiar Eduardo Paes.

Operação Maçarico VIII abre o ano
Mal o ano começou e os fiscais da Secretaria estadual 

de Fazenda do Rio já foram atrás dos sonegadores. A Ope-
ração Maçarico VIII vistoriou, na segunda-feira, contri-
buintes suspeitos de simular operações de compra e ven-
da, gerando assim créditos de ICMS de maneira irregular. 
Em 2019, a secretaria realizou 56 ações para combater 
irregularidades tributárias e promover a educação fiscal 
junto aos contribuintes.

Deputado quer explicações da CCR Barcas
A Assembleia Le-

gislativa do Rio está 
em recesso parlamen-
tar, mas as comissões 
permanentes continu-
am trabalhando. Esta 
semana, o presiden-
te da Comissão de 
Transportes da Alerj, 
deputado Dionísio 
Lins (PP), encami-
nhou requerimento 
de informações ao 
secretário estadual de 
Transportes, Delmo 
Manoel Pinho, e ao 
presidente da Agetransp, Murilo Leal, para saber os mo-
tivos que levaram a CCR Barcas a alterar rotas e horários 
das linhas de barcas estaduais.

Na ligação entre a Praça XV e Paquetá, as viagens pas-
sariam de 50 minutos para 1h50, com parada obrigatória 
em Cocotá, na Ilha do Governador, Isso aconteceria ape-
nas nos horários de pico, segundo proposta apresentada 
pela CCR Barcas.

Comissão poderá investigar irregularidades
Dionísio Lins diz que pode pedir a criação de uma 

comissão especial para apurar possíveis irregularidades 
nas últimas decisões da CCR Barcas, quando o recesso 
parlamentar terminar. Ele recebeu em seu gabinete mo-
radores da Ilha de Paquetá que relataram os problemas 
que as modificações a serem adotadas pela CCR Barcas 
poderão causar. O deputado também se reuniu com o 
chefe da Casa Civil do Estado, André Moura, para dis-
cutir a questão.

Alerj muda de endereço este ano
Ficou para meados do ano a mudança de endereço 

da Alerj. O Palácio Tiradentes, onde funcionam as 
comissões, as lideranças partidárias, a presidência e 
o plenário será transformado em um Centro Cultural. 
Todos os órgãos do Legislativo estadual, hoje insta-
lados em cinco endereços no Centro do Rio, serão 
reunidos em um único edifício, o antigo Banerjão, 
na Rua da Ajuda. O local já abrigou a sede do antigo 
Banerj e secretarias estaduais.

Senador Davi Alcolumbre

Deputado Dionísio Lins

Energia solar gera três vezes 
mais benefícios do que custos
Setor rebate 
cálculos da Aneel 
e do Ministério 
da Economia

Levantamento inédito da 
Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltai-
ca (Absolar), com base em 
dados oficiais dos órgãos 
de governo, mostra que os 
benefícios proporcionados 
pela energia solar na geração 
distribuída ajudam todos os 
consumidores brasileiros e a 
economia do país.

As análises da entidade 
apontam que, para cada R$ 1 
investido em sistemas foto-
voltaicos de pequeno e mé-
dio portes usados para abas-
tecer residências, comércios, 
indústrias, propriedades 
rurais e prédios públicos, o 
setor devolve mais de R$ 3 
em ganhos elétricos, econô-
micos, sociais e ambientais 
aos brasileiros.

O cálculo foi feito a par-
tir dos dados de investi-
mentos realizados na área 
desde 2012, levando em 
consideração os incremen-
tos de arrecadação dos go-
vernos federal, estaduais 
e municipais decorrentes 
desses aportes e a geração 
de novos empregos e renda 
com os negócios e projetos 
desenvolvidos no período, 

entre outros importantes 
indicadores. Tais atributos, 
ressalta a entidade, foram 
deixados de fora da conta 
tanto pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
quanto pelo Ministério da 
Economia.

Desde 2012, os consumi-
dores brasileiros já investi-
ram mais de R$ 8,4 bilhões 
em sistemas de geração dis-
tribuída solar fotovoltaica. 
Os investimentos privados 
da população acrescentaram 
uma potência de mais de 1,9 
gigawatt (GW) operacional, 
espalhado em mais de 70% 
dos municípios brasileiros. 
Só em 2019, a Absolar cal-
cula que o segmento criou 
92 postos de trabalho por 
dia no país. No acumulado, 
já são mais de 100 mil em-
pregos.

Estes sistemas ajudam a 
aliviar a operação da matriz 
elétrica brasileira, economi-
zando água das hidrelétricas 
e reduzindo o uso de terme-
létricas caras e poluentes, 
trazendo economia mesmo 
aos cidadãos que nunca in-

vestiram na energia solar, 
alega a Associação.

“Importante destacar que 
o dinheiro economizado na 
conta de luz do consumidor 
de energia solar é reinjeta-
do na economia e ajuda a 
movimentar os setores de 
comércio e serviços, aque-
cendo a atividade econômi-
ca local. Surpreendente que 
o Ministério da Economia 
não tenha feito uma conta 
sequer sobre estes e outros 
benefícios para a economia 
do nosso país. A quem inte-
ressa este tipo de conta in-
completa?”, indaga Ronal-
do Koloszuk, presidente do 
Conselho de Administração 
da Absolar.

Caso as regras vigentes 
sejam mantidas, a entidade 
projeta que a geração dis-
tribuída solar fotovoltaica 
pode acrescentar R$ 13,3 
bilhões em benefícios líqui-
dos para todos os consumi-
dores do setor elétrico até 
2035. Os benefícios incluem 
ganhos pela energia evita-
da, diminuição de perdas de 
transmissão e distribuição e 

redução de contratação de 
novas usinas de geração.

“É chegada a hora, por-
tanto, do Brasil fazer as con-
tas completas e estabelecer 
um marco legal transparen-
te, estável, previsível e justo, 
que acabe com a inseguran-
ça jurídica que paira sobre 
o mercado. O Executivo e 
o Congresso Nacional se 
mostraram sintonizados com 
os anseios de 93% dos bra-
sileiros, que querem gerar 
energia limpa e renovável 
em seus telhados”, comen-
ta Rodrigo Sauaia, CEO da 
Absolar.

“As análises devem in-
cluir, por exemplo, a poster-
gação de investimentos em 
transmissão e distribuição 
de eletricidade, alívio das 
redes pelo efeito vizinhança, 
geração de emprego e renda, 
diversificação da matriz elé-
trica e redução de emissões 
de gases de efeito estufa, 
entre diversos outros benefí-
cios que superam, em muito, 
quaisquer eventuais custos 
da geração distribuída”, con-
clui Sauaia.

Cinco tendências do marketing digital para 2020
Até 2023, mais de 50% 

dos orçamentos em publi-
cidade devem ser alocados 
para o ambiente online. En-
quanto mercados mais ma-
duros já estão consolidados, 
o Brasil ainda tem um espa-
ço considerável para crescer 
tanto em acesso como nas 
mídias. O país já é o sétimo 
mercado do mundo em ma-
rketing digital e deve fechar 
o ano movimentando algo 
perto de US$ 18 bilhões nes-
sas plataformas.

Segundo levantamento 
do veículo de comunicação 
especializado em ações de 
mídia digital Adaction, o 
marketing de performance – 
estratégia do meio digital fo-
cada na conquista de melho-
res resultados por meio do 
uso de dados – já consome, 
em média, R$ 8 milhões ao 
mês das verbas de marketing 
dos bancos tradicionais bra-
sileiros, por exemplo.

Este volume representa 
um crescimento de 40% em 

relação ao que era aplicado 
em 2018 e consolida este tipo 
de estratégia como uma das 
grandes armas na disputa en-
tre as instituições financeiras 
tradicionais e as fintechs.

Mas não é só o mercado 
financeiro que movimenta o 
mercado e algumas tendên-
cias devem crescer em 2020 
entre todas as indústrias. 
Veja algumas delas:

– On Demand: o perfil 
dos consumidores mudou. 
Oferecer o serviço sob me-
dida, conforme a necessida-
de do cliente, por meio de 
múltiplos formatos de con-
teúdo para diferentes públi-
cos, como já ocorrem com 
os filmes, por exemplo, será 
essencial para os negócios. 
E isso vai depender cada vez 
mais de tecnologias como a 
programática.

– Mídia Programática: ge-
rar dados que permitem aos 
profissionais do marketing 
entender o perfil dos con-
sumidores para então defi-

nir quem são os potenciais 
clientes. É essa segmenta-
ção inteligente que fornece 
os subsídios para criação 
de mensagens personaliza-
das. Assim, se direciona a 
melhor mensagem ao canal 
mais adequado e, ao consu-
midor com maior chance de 
compra. Isso também garan-
te a comprovação do retorno 
sobre o investimento, permi-
tindo mensurar os resultados 
finais de cada ação com pre-
cisão.

– Realidade Aumentada: 
embora ainda no início, o 
potencial para os próximos 
anos são enormes. De acor-
do com o relatório de Reali-
dade Virtual e de Realidade 
Aumentada nos negócios da 
Digi-Capital, o mercado de 
RA/RV alcançará US$ 180 
bilhões até 2021. Por ser 
uma tecnologia mais “sim-
ples”, a RA ficará com uma 
fatia de US$ 108 bilhões.

– Robotização: a roboti-
zação deve impactar todos 

os processos produtivos de 
uma empresa, da produção ao 
atendimento. É muito comum 
vermos chatbots e outros ro-
bozinhos em sites corpora-
tivos. Atuando em conjunto 
com a Inteligência Artificial, 
a robotização é sinônimo de 
agilidade em diversas ativi-
dades corporativas.

– Conteúdo educativo e 
pago: cada vez mais as pes-
soas buscam infoprodutos 
como e-books e cursos onli-
ne porque querem aprender 
mais, obter conhecimentos e 
saberes úteis a algum propó-
sito que possuam. E não se 
importam em pagar por isso. 
Assim, o conteúdo pago é 
uma modalidade cada vez 
mais comum e disponibiliza-
da até mesmo por site de em-
presas. A estratégia é sempre 
prezar pela qualidade e ofe-
recer gratuidade, bem como 
dar opções de conteúdo pago 
para o aprofundamento, 
sempre dentro de uma estra-
tégia bem construída.

Material de construção teve fi m 
de ano regular, avalia Abramat

A Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais 
de Construção (Abramat) 
divulgou na terça-feira a 
nova edição do Termôme-
tro da Indústria de Materiais 
de Construção, pesquisa de 
opinião realizada com as li-
deranças das empresas asso-
ciadas. O estudo aponta fim 
de ano “regular” a partir da 
análise das vendas em de-
zembro. A publicação tam-
bém destaca o crescimento 
do otimismo, considerado 
moderado dada a manuten-
ção da média registrada nos 
demais índices da pesquisa.

O termômetro da Abramat 
a ponta que para 67% das em-
presas associadas, o fatura-
mento no mês de dezembro 
foi considerado “regular”. 
Para 17% o período foi “bom” 

ou “muito bom”, outros 17% 
consideraram dezembro um 
mês “ruim” ou “muito ruim”.

As projeções para o mês 
de janeiro indicam desempe-
nho mais positivo: 44% es-
peram um mês “bom”, 39% 
acreditam em um mês “regu-
lar” e 17% indicam um mês 
“ruim” ou “muito ruim”.

O setor viu crescer o oti-
mismo com o governo no 
último mês, chegando a 
40% das associadas. A indi-
ferença ainda é o sentimento 
da maioria: 52%. A preten-
são de investimentos para o 
longo prazo registrou 72%, 
número foi abaixo do ob-
servado em novembro, mas 
dentro da média de 2019. O 
nível de utilização da capa-
cidade instalada manteve-se 
estável em 72%.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Cia. Aberta - CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

Ata da AGE realizada em 27/12/2019. A AGE, devidamente convocada por 
editais publicados no DOERJ, nas edições dos dias 12, 13 e 16/12/2019, nas págs. 
5, 6 e 11, respectivamente, e no “Monitor Mercantil“, nas edições dos dias 12, 13 e 
14/15/16/12/2019, nas págs. 6, 7 e 6, respectivamente, instaladas com a presença 
de acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, presidida 
pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcello Romualdo da Silva 
Pereira, e secretariada pelo Sr. Alessandro Gomes dos Santos, realizou-se, 
às 11h do dia 27/12/2019, na sede da Cia., na Rua São José, nº 35, 16º andar, 
Centro, RJ. Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia 
os Administradores da Cia., as seguintes deliberações foram tomadas por maioria 
de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: 
(a) aprovar a proposta de revisão da destinação do lucro líquido do exercício de
2018 e reversão parcial de dividendos submetida pelo Conselho de Administração 
em reunião do dia 11/12/2019, que foi preparada pela Diretoria e arquivada na 
sede da Cia., para: (b) revisar a destinação do lucro líquido do exercício de 2018
e respectiva distribuição de dividendos que havia sido aprovada nas AGO/AGE,
realizadas cumulativamente em 12/04/2019, mediante a reversão de parte dos 
dividendos declarados naquelas Assembleias com valor de R$ 7.000.000,00,  
e ora revisados para o valor de R$ 5.000.000,00, correspondente a R$ 9,50 
por ação. O valor de R$ 2.000.000,00 será revertido e registrado em conta de 
Reserva de Retenção de Lucros, para pagamento como dividendos em exercício 
futuro, quando a empresa apresentar recursos suficientes para liquidação. Os 
termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. 
RJ, 27/12/2019. Marcello Romualdo da Silva Pereira, Presidente da Mesa; 
Alessandro Gomes dos Santos, Secretário da Mesa. Mercator Investment Fund
Limited - Marcello Romualdo da Silva Pereira; Marcello Romualdo da Silva 
Pereira - Presidente da Mesa; Alessandro Gomes dos Santos - Secretário da
Mesa. Jucerja - Certifico o arquivamento em 07/01/2020 sob o nº 00003831775. 
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

ABANDONO DE EMPREGO
Porto Telhados Eireli, empresa com sede na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, 
à Estrada do Cafunda, nº 881 – Bairro de Jacarepaguá, CEP.: 22.730-541, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.988.255/0001-90. Convoca o Sr. Noe Froes da 
Costa, CTPS 09217172, Série 010-RJ, a comparecer em sua sede no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena de configurar abandono de 
emprego, sujeito as penalidades previstas no art. 482 da CLT. 
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Emirados compraram 93% 
mais carne brasileira em 2019

Número de brasileiros 
endividados chega ao 
maior nível desde 2010

O percentual de famí-
lias com dívidas aumen-
tou em dezembro de 2019, 
alcançando 65,6% e che-
gando ao maior patamar 
da série histórica da Pes-
quisa de Endividamento 
e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), realizada 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
desde janeiro de 2010. O 
resultado é maior do que 
os 65,1% observados em 
novembro e superior aos 
59,8% aferidos em dezem-
bro de 2018.

Houve recuo, entretanto, 
nos comparativos mensais, 
tanto no percentual de famí-
lias com contas ou dívidas 
em atraso (de 24,7% para 
24,5%) quanto no percentual 
de famílias que declararam 
não ter condições de pagar 
suas contas ou dívidas em 
atraso e que, portanto, per-
maneceriam inadimplentes 
(de 10,2% para 10%). Am-
bos os indicadores apresen-
taram alta em relação a de-
zembro de 2018.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, avalia 
que o resultado, apesar de 
ligar o sinal de alerta, não 
pode ser considerado negati-
vo. Segundo ele, como o en-
dividamento não foi acom-
panhado de um aumento ex-
pressivo da inadimplência, 
os dados indicam uma dívi-
da com responsabilidade e 

compatível com a renda das 
famílias.

“A tendência de alta do 
endividamento está associa-
da à ampliação do mercado 
de crédito ao consumidor, 
impulsionada por fatores 
como a melhora recente no 
mercado de trabalho, sobre-
tudo no emprego formal, e 
a redução das taxas de juros 
para patamares mínimos his-
tóricos, o que permitiu a re-
dução do custo do crédito”, 
afirma Tadros.

Outro dado que reforça 
o ponto destacado pelo pre-
sidente da CNC é a parcela 
média da renda compro-
metida com dívidas, que, 
apesar de ter aumentado no 
comparativo anual (29,7% 
contra 29,3%), recuou em 
dezembro para o menor pa-
tamar desde junho de 2019. 
“As parcelas estão menores, 
e as famílias têm conseguido 
se organizar para acomodar 
os pagamentos dentro do or-
çamento mensal”, endossa a 
economista da CNC respon-
sável pela pesquisa, Marian-
ne Hanson.

Apontado como o princi-
pal tipo de dívida pelas fa-
mílias desde a primeira Peic, 
realizada há dez anos, o car-
tão de crédito atingiu, em de-
zembro de 2019, seu maior 
patamar na série histórica: 
79,8%. Em segundo lugar, 
aparecem os carnês (15,6%) 
e, em terceiro, o financia-
mento de carro (9,9%).

O Brasil registrou recor-
de nas exportações de carne 
bovina no volume e fatu-
ramento em 2019. Foram 
1,847 milhão de toneladas 
embarcadas, crescimento de 
12,4% em relação a 2018. Já 
a receita cresceu 15,5%, para 
US$ 7,59 bilhões. Os dados 
foram divulgados pela Asso-
ciação Brasileira das Indús-
trias Exportadoras de Carnes 
(Abiec).

Ao longo de 2019, a Chi-
na alavancou os embarques 
e assumiu a liderança das 
compras. A demanda chine-
sa em 2019 respondeu por 
26,7% do total exportado 
pelo país. As exportações 
para o destino somaram 
494.078 toneladas, cresci-
mento de 53,2% ante 2018. 
Em receita, o crescimento 
foi de 80%, com um total de 
US$ 2,67 bilhões.

Mas o país asiático não 
foi o único mercado a se des-
tacar. Os Emirados Árabes 
Unidos importaram 71.397 
toneladas de carne bovina do 
Brasil em 2019. O número é 
93% maior do que o volume 
comprado em 2018. “Os nú-
meros demonstram o quanto 
a carne brasileira é bem acei-
ta e tem boa competitividade 

no exterior”, destacou o pre-
sidente da Abiec, Antonio 
Jorge Camardelli, em nota.

O Egito, principal com-
prador árabe e terceiro maior 
mercado do produto brasi-
leiro, comprou menos. Em 
2019 foram 163.643 tone-
ladas, queda de 9,4% em 
relação a 2018. As receitas 
recuaram 9%, totalizando 
US$ 478,46 milhões. Em 
dezembro, o presidente da 
Abiec, Antônio Camardelli, 
afirmou à Agência de Notí-
cias Brasil-Árabe que a que-
da de envios ao Egito era em 
parte devida à habilitação de 
novos frigoríficos para ex-
portar à China.

Outro importante compra-
dor da região, a Arábia Sau-
dita, manteve volume mais 
estável. O país comprou 
42.547 toneladas em 2018 
e ficou em 42.119 em 2019. 
A receita fechou 2019 com 
queda de 9% em relação a 
2018, somando US$ 142,27 
milhões.

O bloco dos países árabes 
recebeu 390.183,26 tonela-
das do produto do Brasil em 
2019. Os embarques para o 
grupo no período geraram 
uma receita de US$ 1.17 bi-
lhão.

SPE1 GLOBAL COLINA RESIDENCES EMPREENDIMENTO S.A.
CNPJ/ME 10.698.963/0001-64 - NIRE 33.300.289.887

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
17.12.2019. Em 17.12.2019, as acionistas representando 100% do capital social 
da SPE1 Global Colina Residences Empreendimento S.A., com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, 
nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.020-907, inscrita no CNPJ/ME 10.698.963/0001-64 e NIRE 33.300.289.887 
(“Companhia”), decidiram (a) ratificar a redução do capital social da Companhia
de R$ 10.658.151,00 para R$ 5.688.151,00, uma redução, portanto, no valor 
de R$ 4.970.000,00, mediante o cancelamento de 4.970.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, por considerar o capital excessivo em relação 
ao objeto da Companhia, conforme disposto no Artigo 173 da LSA, conforme 
deliberações tomadas pelos acionistas da Companhia no ano de 2015, cujas atas 
de Assembleia Geral Extraordinária, por um lapso, não foram levadas a registro na 
Junta Comercial competente; consignar que não haverá restituição ao acionista 
único da Companhia dos valores das ações objeto da redução deliberada no item 
acima, uma vez que os valores devidos a ele, em razão da redução de capital social, 
já foram restituídos à época das deliberações; uma vez confirmada a efetividade 
da redução de capital, o Artigo 5, caput, do Estatuto Social da Companhia passará 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5 - O capital social totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 5.688.151,00 (cinco 
milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais), representado 
por 5.688.151,00 (cinco milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, cento e cinquenta 
e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”; e (b) autorizar a 
publicação de um extrato da ata de assembleia geral extraordinária no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e em outro jornal de grande circulação, nos termos 
da legislação aplicável, sendo certo que os efeitos da redução de capital social ora 
aprovada estão suspensos e assim deverão permanecer por um período de 60 
dias contados da referida publicação, observando-se, assim, o prazo legal para 
eventual oposição de credores em relação à redução do capital social excessivo. 
Decorrido o referido prazo de 60 dias, os Diretores da Companhia poderão tomar 
todas as providências necessárias para arquivar, perante a Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro, a presente Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 
forma a efetivar a redução de capital perante terceiros, contanto que não tenha 
sido impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do 
valor contestado, nos termos do Artigo 174 da LSA. Presidente da Mesa – Fabio 
Vilela de Morais, Secretário da Mesa – Rodrigo Nelson Brum Selles. Acionista: 
Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(representado por sua gestora BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.)

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E 
DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, imple-
mentos 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/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de dezembro/2019.

06 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurí-
dica 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 recur-
sos, 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 3º decêndio 
de dezembro/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 fon-
te 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 3º decêndio de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de dezembro/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo em-
pregador doméstico.
OBSERVAÇÕES: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada 
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, foi determinado que a comunicação das 
admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cum-
prida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas, que compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implanta-
ção do eSocial, mediante o envio das seguintes informações:
a) da data da admissão e do número de inscrição do trabalhador no CPF – até o dia ime-
diatamente anterior ao do início das atividades do trabalhador; e
b) da data da extinção do vínculo empregatício e do motivo da rescisão do contrato de tra-
balho, nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90 – até 
o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
Contudo, as informações referentes ao salário de contratação, ao último salário do em-
pregado, à transferência de entrada e de saída, à reintegração e aos demais casos de 
extinção do vínculo ocorridas na competência janeiro/2020 deverão ser enviadas por meio 
do eSocial até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência, ou seja, até o dia 14-2-2020.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de tra-
balho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o 
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empre-
sa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em 
até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se 
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo 
final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período supe-
rior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Emprega-
dor, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de de-
zembro/2019.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os emprega-
dores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no 
mês de dezembro/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 13º SALÁRIO – ANO 
2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do 13º salário correspondente a soma da 1ª + 2ª parcelas.
OBSERVAÇÕES: Será gerado um DAE – Documento de Arrecadação do eSocial específi-
co para a folha de pagamento do 13º Salário, abrangendo as seguintes parcelas:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho.
Os valores do FGTS sobre a 2ª parcela e do Imposto de Renda retido na fonte serão reco-
lhidos no DAE de dezembro do mesmo ano, juntamente com a folha do mês de dezembro.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do 
valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico 
https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, 
sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

08 ESOCIAL – EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Entidades Empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 
1.634 RFB/2016 com faturamento acima de R$ 78.000.000,00 no ano de 2016 (1º Grupo 
do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-1060; S-2210; S-2220; S-2221; S-2240; e 
S-2245.
OBSERVAÇÃO: Os eventos devem ser transmitidos ao ambiente nacional do eSocial, me-
diante autenticação e assinatura digital utilizando certificado digital ICP-Brasil, a partir das 
8 horas desta data.

ESOCIAL – EVENTOS PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores optan-
tes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto Doméstico), Produtores 
Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos (3º Grupo do cronograma de im-
plantação do eSocial).
FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-1200; S-1210; S-1250; S-1260; S-1295; 
S-1298; S-1299; e S-1300.
OBSERVAÇÃO: Os eventos devem ser transmitidos ao ambiente nacional do eSocial, me-
diante autenticação e assinatura digital utilizando certificado digital ICP-Brasil ou código de 
acesso, conforme o caso, a partir das 8 horas desta data.

REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGA-
DAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver sido registrado 
nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações 
no mês de dezembro/2019, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema 
Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório de-
verá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos 
casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na 
serventia. Os Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação 
em até 5 dias úteis.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PES-
SOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital 
próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de dezembro/2019.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIFERENÇA – ANO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
que apuraram diferença por ocasião do pagamento do 13º aos empregados.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empre-
sas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais nume-
rosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês 
de dezembro/2019.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importado-
res, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSO-
AS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário trans-
portador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como 
sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte 
rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa 
física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de de-
zembro/2019.
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 admi-
nistrativa 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 dezembro/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remune-
ração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecno-
logia; 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 FA-
CULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de outubro, novem-
bro e dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

DCTFWEB MENSAL - 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 dezembro/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 acima de R$ 
78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da 
DCTFWeb), e R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de 
implantação da DCTFWeb). 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.

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-Contribui-
ções.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabeleci-
mento 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.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 
prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previden-
ciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham re-
cebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicida-
de, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desporti-
va que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso 
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qual-
quer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo 
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As en-
tidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização. Essas entida-
des, cuja opção do Simples Nacional conste do CNPJ em 1-7-2018, deverão transmitir a 
EFD-Reinf, relativa a fatos geradores ocorridos em janeiro/2020, a partir das 8 horas do 
dia 10-1-2020.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurí-
dica 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 recur-
sos, 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 janeiro/2020. 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 fon-
te 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 janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de má-
quinas, 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 efetua-
ram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisi-
ção de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

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

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empre-
gadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de dezembro/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 ad-
quirente, 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, pes-
soa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Em-
presas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previden-
ciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela 
contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de dezembro/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 emprei-
tada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de dezembro/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 associa-
ções, 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 direi-
to privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manu-
tenção, 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 dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PES-
SOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: 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.

INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO 
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, men-
salmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos 
Financeiros.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimen-
tos 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 dezem-
bro/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 ga-
nhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transpor-
tador 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 crédi-
to, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, coope-
rativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e asso-
ciações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PES-
SOAS 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 com-
põem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decor-
rentes dessas operações, recebidas no mês de dezembro/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 dezembro/2019.
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Ata da AGE em 26/12/19
1. Data, Hora e Local: Aos 26/12/19, às 16h, na sede da Cia., localizada na 
Av. das Américas 3.500, bl. 2, sl. 503, Barra da Tijuca/RJ. 2. Quórum: Pre-
sentes acionistas representando 100% do capital social votante da Cia., con-
forme lista de presença lavrada no livro próprio. Registrou-se ainda a presen-
ça dos senhores Leonardo de Queiroz Sant’Anna e Pedro Luis de Sant’Anna,
Diretores da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Inácio Cercal Fucci; Secre-
tário: Sr. Leonardo de Queiroz Sant’Anna. 4. Convocação e Publicações: O
Edital de Convocação foi publicado nos dias 17, 18, e 19/12/19, no DOERJ 
parte V, págs. 6, 7 e 6, respectivamente; e no Monitor Mercantil, nas págs. 6,
8 e 8, respectivamente. 5. Ordem do Dia: a) Alteração do art. 24 do Estatuto
Social para que passe a prever a possibilidade de distribuição de dividen-
dos em períodos inferiores ao exercício social, nos termos do disposto no 
art. 204, da Lei 6.404/76; b) Aumento do capital social em R$35.000.000,00, 
sem emissão de ações, a ser totalmente integralizado mediante utilização 
dos valores existentes em Reserva de Lucros, com a consequente alteração 
do art. 4º do Estatuto Social; c) Distribuição de dividendos no montante de 
R$ 6.300.000,00 à conta de lucros apurados no primeiro semestre do exer-
cício em curso; e d) Distribuição de dividendos intermediários no montante 
de R$12.000.000,00 à conta de Reserva de Lucros, a ser pago parte em 
dinheiro e parte com a entrega de notas promissórias; e e) Consolidação 
do Estatuto Social. 6. Deliberações Tomadas: Após exame e discussão, os 
acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, passaram 
à deliberação das matérias a serem tratadas. 6.1 - Em relação ao Primeiro 
Item da Ordem do Dia, foi aprovada por unanimidade dos presentes a alte-
ração do art. 24 do Estatuto Social nos termos descritos abaixo, para prever a 
possibilidade de o Conselho de Administração deliberar sobre distribuição de
dividendos em período menor que o exercício social, conforme permitido pelo 
art. 204, da Lei 6.404/76: “Art. 24 O exercício social terá início em 1º/01 e tér-
mino em 31/12 de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial
e as Dfs. com a observância das prescrições legais. §1º Por deliberação do
Conselho de Administração, a Cia. poderá levantar balanço para distribuição
de dividendos em períodos menores, observado o limite legal. §2º O Conse-
lho de Administração está autorizado a declarar dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último ba-
lanço anual ou semestral.” 6.2 - Em relação ao Segundo Item da Ordem do
Dia, foi aprovado por unanimidade dos presentes o aumento do capital social
em R$ 35.000.000,00, sem emissões de ações, a ser totalmente integralizado 
mediante utilização dos valores existentes em Reserva de Lucros, passando
o capital social para R$ 50.000.000,00. Em razão de tal deliberação, alterar
o art. 4º. do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: “Art. 4º O
Capital Social é de R$50.000.000,00, totalmente integralizado, dividido em
900.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal;” 6.3 - Em relação
ao Terceiro Item da Ordem do Dia, foi aprovada a distribuição de dividendos 
intercalares no montante de R$ 6.300.000,00 à conta de lucros apurados no
1º semestre do exercício em curso, conforme demonstrado no balancete le-
vantado para esta finalidade. Estes dividendos serão imputados ao dividendo
mínimo obrigatório previsto no art. 26, letra (b), do Estatuto Social, referentes
ao ano de 2019. 6.4 - Em relação ao Quarto Item da Ordem do Dia, foi
aprovada a distribuição de dividendos no montante de R$12.000.000,00 à
conta de Reserva de Lucros. Os dividendos ora aprovados serão quitados
por meio de entrega de Nota Promissória pro soluto a cada acionista no valor
que lhe couber, cujo termo de vencimento é de seis anos contados a par-
tir da assinatura da presente ata, não incidindo juros ou correção monetária
sobre o respectivo valor, não sendo permitido o seu endosso e podendo a
Cia. resgatá-la antes de findo o referido prazo, total ou parcialmente, desde
que o faça para todos os acionistas ao mesmo tempo. 6.5 - Em relação ao
Quinto Item da Ordem do Dia, em face das alterações acima, foi aprovada 
a consolidação do Estatuto Social da Cia., que passará a viger conforme o
Anexo I desta Ata, que segue rubricada pelos acionistas presentes. 7. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
Assembleia, tendo sido a ata assinada pelos acionistas: M.G.S. Emp. Parti-
cipações Ltda.; Arixixá Participações Ltda.; p.p. Roberto Gomes Sant'Anna;
p.p. Rogério Gomes Sant'Anna; Renata de Rezende Sant'Anna; p.p. Sergio
de Rezende Sant'Anna; Renato Pereira de Sant’Anna; p.p. Martha Pereira
de Sant'Anna; p.p Vanda Nora Sant’Anna; Valéria Nora Sant’Anna; A.C.S.
Produções e Eventos EIRELI; Ana Carla Sant’Anna Costa; Claudia Marcia
de Sant’Anna; Luis Roberto de Sant’Anna; Pedro Luis de Sant’Anna; Antonio
Tadeu Name Saad; Félix Borges Caon; p.p Maria Cristina de Sant’Anna Saad;  
Juliana Sant’Anna de Paulo Maciel. Após, eu, Leonardo de Queiroz Sant’An-
na, mandei lavrar esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por mim assi-
nada e pelo Sr. Presidente. José Inácio Cercal Fucci - Presidente; Leonardo
de Queiroz Sant’Anna - Secretário.
Estatuto Social da CMSA Participações S.A.: Cap. I – Denominação,
duração, sede e objeto: Art. 1º - A Cia. é uma S.A., com duração por prazo
indeterminado, regida pelo disposto neste estatuto social e pelas disposições
legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Art. 2º - A Cia. 
tem sede e foro na Cidade do RJ/RJ, podendo, por deliberação do Conselho
de Administração, criar e extinguir filiais e escritórios em todo o território
nacional. Art. 3º - A Sociedade tem por objetivo e finalidade a participação em
outras sociedades, nas áreas de produção, transmissão e comercialização de 
energia, de saneamento, de concessões rodoviárias, de mineração, de
negócios imobiliários e a administração de bens próprios. Cap. II - Capital
Social e Ações: Art. 4º - O Capital Social é de R$50.000.000,00, totalmente
integralizado, dividido em 900.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal; Art. 5º - As ações são indivisíveis em relação à Cia. e cada ação
ordinária nominativa dá direito, a seu titular, a um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais. Art. 6º - Poderão ser emitidas cautelas com valores
múltiplos de ações, as quais serão obrigatoriamente assinadas por dois
diretores. Art. 7º - A propriedade das ações será comprovada pela inscrição
do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas” da Cia.. As
transferências de ações serão feitas com registro no livro de “Registro de
Transferência de Ações Nominativas” da Cia.. Cap. III – Assembleias Gerais: 
Art. 8º - As Assembleias Gerais serão realizadas ordinariamente uma vez por
ano, dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada
exercício social, para apreciação das matérias previstas na Lei das S.A., e
extraordinariamente, sempre que necessário. §1º - Só poderão participar das
Assembleias Gerais os Acionistas cujas ações estejam registradas no livro
próprio até 6 dias antes da data marcada para a Assembleia. §2º - As AGOs
serão convocadas pelo Conselho de Administração, com no mínimo 30 dias
de antecedência e as AGEs deverão ser convocadas a qualquer tempo, com
no mínimo 08 dias de antecedência, mediante a publicação dos respectivos
anúncios previstos na Lei das S.A., devendo ficar à disposição dos acionistas
todos e quaisquer documentos que devam ser analisados ou aprovados na
Assembleia Geral a ser realizada, ou que sirvam de fundamento para as
deliberações a serem tomadas, atendidas as demais formalidades previstas
na Lei das S.A.. §3º - As Assembleias Gerais poderão ser convocadas pelo
Conselho Fiscal ou por Acionistas, de acordo com a Lei das S.A.. §4º - Os
Acionistas só poderão ser representados nas Assembleias Gerais por
procurador acionista, administrador ou advogado com instrumento de
mandato válido por 1 ano, no máximo. Art. 9º As Assembleias Gerais serão
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência
deste, por qualquer membro do Conselho de Administração, escolhido por
maioria de votos dos presentes. O presidente da mesa escolherá o seu
secretário dentre qualquer dos presentes. Art. 10 - As deliberações da
Assembleia Geral serão tomadas por acionistas representando, pelo menos,
50% mais 1 ação do capital social votante da Cia., exceto se quórum maior for 
exigido pela legislação aplicável. § Único - Sem prejuízo das matérias de
competência da Assembleia Geral, conforme previsto em lei, competirá à
Assembleia Geral deliberar acerca das seguintes matérias: (a) quaisquer
alterações no estatuto social da Cia.; (b) alteração do número de membros,
composição ou forma de nomeação do Conselho de Administração ou da
Diretoria; (c) eleição e destituição a qualquer tempo dos membros do
Conselho de Administração da Cia. e do Conselho Fiscal, se e quando
instalado na forma da lei; (d) fixação da remuneração anual global dos
administradores da Cia.; (e) aprovação anual das contas dos administradores 
e das demonstrações financeiras da Cia.; (f) aprovação, estabelecimento ou
modificação de qualquer plano, programa, contrato ou acordo de benefício
para funcionários, membros do Conselho de Administração ou diretores da
Cia. e/ou de suas Controladas que envolvam, de qualquer forma, direitos
relacionados ao recebimento de lucros e/ou ações de emissão da Cia.. (g)
aumento ou redução do capital social da Cia., inclusive, mas sem limitação,
criação e emissão de ações preferenciais, inclusive a amortização, a alteração 
nas preferências, vantagens e condições de resgate de classes já existentes,
debêntures, ou opções de compra ou subscrição de ações; (h) aprovação da
proposta da administração de destinação do lucro da Cia., e fixação das
condições de pagamento de quaisquer proventos aos acionistas pela Cia.,
incluindo, mas sem limitação, dividendos e juros sobre capital próprio e a
constituição de reservas de capital ou de lucros pela Cia.; (i) redução do
dividendo obrigatório; (j) participação em outras sociedades; (k) autorização
aos administradores da Cia. para confessar falência, ajuizar pedido de
processamento de recuperação judicial ou de homologação de plano de
recuperação extrajudicial e cessar o estado de liquidação da Cia.; (l)
transformação, cisão, fusão, incorporação, liquidação e dissolução da Cia.,
bem como a incorporação de qualquer entidade na Cia.; (m) a emissão
pública ou privada de debêntures ou quaisquer outros valores mobiliários; (n)
suspensão do exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir as
obrigações impostas pela lei ou pelo Estatuto; e (o) promoção de ação de
responsabilidade civil a ser movida pela Cia. em face de seus administradores, 
pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Cap. IV – A Administração:
Art. 11 - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e
por uma Diretoria Executiva, o 1º órgão eleito pela Assembleia Geral, inclusive 
seu Presidente, e o segundo pelo Conselho de Administração, todos com
mandatos de 2 anos, podendo seus membros serem reeleitos, e com os
honorários fixados pela Assembleia Geral, observado o limite máximo de 65
anos de idade para tomar posse no Conselho de Administração ou na Diretoria 
Executiva. § 1º - Observadas as prescrições legais e regulamentares
aplicáveis, a investidura do cargo de Conselheiro ou Diretor far-se-á por
termo lavrado e assinado no livro de “Atas de Reunião” do Conselho ou da
Diretoria. § 2º - Mesmo quando vencidos os respectivos mandatos, os
Conselheiros e Diretores continuarão no exercício do seu cargo até a posse
dos novos eleitos. § 3º – Em caso de renúncia ou impedimento permanente
de qualquer membro do Conselho de Administração, durante o prazo de
gestão para o qual foi eleito, deverá ser convocada uma Assembleia Geral, no 
prazo de até 05 dias úteis da ciência do fato, para eleger o substituto, que
completará o prazo de gestão em curso. § 4º - É vedado participar,
cumulativamente, como titular, do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva. Art. 12 - O Conselho de Administração será composto por 3
membros, conforme seja realizada a eleição dos mesmos nos termos do §
Único, contando, cada um deles, com um suplente. § Único – Cada Acionista 
ou grupo de Acionistas detentor de, pelo menos, 25% do capital social da Cia. 
mais 1 ação de emissão da Cia., poderá nomear para o Conselho de
Administração 1 membro efetivo e seu respectivo suplente. Art. 13 - Compete 
ao Conselho de Administração: a) Definir os objetivos e formular as linhas de

política econômica, industrial e comercial da Cia., ditando suas diretrizes 
administrativas; b) Eleger os componentes da Diretoria Executiva, fixando as 
atribuições desta quando não explicitas nos Estatutos; c) Fiscalizar, questionar 
e orientar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e 
papéis da Cia., solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias 
de celebração e quaisquer outros atos; d) Convocar a Assembleia Geral e 
manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria que deverão ser 
previamente submetidos à sua apreciação, para posterior encaminhamento à 
Assembleia Geral; e) Autorizar a alienação ou aquisição de bens do ativo 
permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a 
obrigações de terceiros, sempre que cada um destes valores supere 
(isoladamente ou em conjunto de atos de mesma natureza e realizados num 
mesmo exercício social) 4% do capital social da Cia.; f) Conceder licenças 
aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; g) 
Designar substitutos para ausências eventuais ou vagas definitivas de 
qualquer membro da Diretoria; h) Aprovar o Plano Anual de Negócios e os 
Planos de Empreendimento; i) Fixar a remuneração individual dos 
administradores da Cia., dentro do limite anual estabelecido pela Assembleia 
Geral; j) aprovar a contratação e substituição pela Cia. de sua empresa de 
auditoria independente, que deverá ser sempre escolhida dentre aquelas de 
notória reputação; k) autorizar a realização de qualquer despesa, contratos 
de financiamento, investimento ou o desenvolvimento de novos projetos pela 
Cia., cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de 
mesma natureza e realizados num mesmo exercício social) supere 4% do 
capital social da Cia., exceto se a operação encontrar-se especificamente 
contemplada no Plano Anual de Negócios ou nos Planos de Empreendimento; 
l) autorizar a celebração pela Cia. e/ou suas controladas, de acordos de
acionistas ou quotistas, relativamente as participações societárias diretas ou
indiretas da Cia.; m) solucionar dúvidas ou divergências no âmbito das
competências estatutárias e regimentais; e n) aprovar a abertura de filiais e
escritórios em todo o território nacional. Art. 14 - Compete ao Presidente do
Conselho de Administração: a) presidir as reuniões do Conselho e da Diretoria 
Executiva, quando conjuntas; b) determinar o arquivamento e a publicação
das atas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante
terceiros; e c) zelar pela perfeita execução das deliberações da Assembleia
Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Art. 15 - Compete 
a cada Conselheiro estudar e promover, em colaboração com o Presidente do 
Conselho de Administração e com a Diretoria Executiva, as medidas
necessárias ao cabal desempenho dos propósitos e objetivos da Cia., com
integral observância da Lei das S.A. e das resoluções da Assembleia Geral.
Art. 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, no mínimo, uma vez por
mês, ou sempre que necessário, mediante convocação escrita, enviada por
qualquer de seus membros aos demais conselheiros, com antecedência
mínima de 03 dias e com apresentação da pauta dos assuntos a serem
tratados e de todos os documentos relacionados às deliberações a serem
tomadas. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão,
com a presença da maioria de seus membros, pessoalmente, ou na forma
prevista no § 1º abaixo. § 1º - O Conselheiro impedido de comparecer à
reunião poderá opcionalmente: (a) fazer-se representar por seu suplente; (b)
nomear outro conselheiro como seu procurador para votar em determinada
reunião, desde que o respectivo instrumento de mandato seja entregue ao
Presidente da reunião antes da instalação desta; (c) enviar seu voto por
escrito, via fac-símile, carta registrada ou carta entregue em mãos ao
Presidente da reunião, antes da instalação desta; (d) participar das reuniões
do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência ou conferência
telefônica, desde que todos os participantes possam ser claramente
identificados; § 2º – As deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas por maioria absoluta de votos exercendo o seu Presidente, no caso
de empate, o voto da qualidade. Art. 17 - A Diretoria Executiva se comporá de 
até 2 Diretores, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente e um Diretor
Administrativo-Financeiro. Art. 18 - Compete à Diretoria Executiva executar a
política administrativa e de negócios da Cia., nomear e destituir empregados,
praticar, enfim todos os atos necessários ao funcionamento competente,
correto, ético e econômico da Cia.. Art. 19 - Compete aos Diretores: a)
Representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; b)
Elaborar exposições, justificativas e relatórios dirigidos ao Conselho de
Administração; c) Promover estudos sobre qualquer assunto de interesse da
Cia.; d) Assinar as procurações outorgadas pela Cia. aos seus mandatários;
bem como os contratos e documentos afetos à Diretoria, e os certificados ou
cautelas de ações da Cia.. Art. 20 - A Diretoria reunir-se-á, no mínimo, duas
vezes por mês ou sempre que necessário, na sede da Cia. ou no local
indicado na convocação, que deverá ser feita com, pelo menos, 3 dias de
antecedência. §1º - As reuniões serão convocadas e presididas pelo Diretor
Presidente. §2º - As deliberações de natureza relevante deverão ser
consignadas em atas e serão tomadas por consenso e, em caso de empate,
submetidas ao Conselho de Administração. Art. 21 - Observado o disposto
nos §§1º e 2º abaixo, a Cia. será representada, ativa ou passivamente,
perante terceiros, individualmente, por qualquer dos Diretores, ou por 1
procurador constituído por ambos os Diretores ou por 1 único Diretor, desde
que, neste último caso, expressamente autorizado pelo Conselho de
Administração. §1º A Cia. poderá ser representada por 1 único procurador,
com poderes específicos e constituído, nas seguintes hipóteses: (a) quando
em juízo; ou (b) perante tribunal arbitral; e (c) junto às instituições financeiras.
§2º As procurações outorgadas pela Cia. deverão especificar os poderes
conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão prazo máximo
de validade de 1 ano. Art. 22 – Os administradores perceberão os honorários
fixados pela Assembleia Geral. Os Diretores participarem participarão nos
lucros líquidos apurados em balanço na forma deste Estatuto e dentro do
limite determinado pela Lei das S.A.. Cap. V - Conselho Fiscal: Art. 23 - O
Conselho Fiscal, que somente se instalará a pedido dos Acionistas, nos
termos do § 2º do Art. 161 da Lei das S.A., terá as atribuições fixadas em Lei
e será constituído de 3 membros efetivos e respectivos suplentes, os quais
serão eleitos pela Assembleia Geral que aceitar o pedido de funcionamento e
terão seus mandatos terminados na 1ª AGO após a sua instalação, permitida
a reeleição. § Único – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será
fixada pela Assembleia Geral que o eleger, observadas as limitações legais.
Cap. VI – Exercício Social, Lucros e sua Destinação: Art. 24 - O exercício
social terá início em 1º/01 e término em 31/12 de cada ano, quando serão
levantados o Balanço Patrimonial e as Dfs. com a observância das prescrições 
legais. §1º Por deliberação do Conselho de Administração, a Cia. poderá
levantar balanço para distribuição de dividendos em períodos menores,
observado o limite legal. §2º O Conselho de Administração está autorizado a
declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Art. 25 -
Juntamente com o Balanço e o Relatório da Diretoria será encaminhada ao
Conselho de Administração a proposta para distribuição de dividendos e
fixação de gratificações, a fim de que o Conselho se pronuncie e a Assembleia
decida sobre esses documentos. Art. 26 - Do Lucro líquido apurado após
constituição das reservas e as provisões legais serão deduzidos: a) 5% para
o fundo de Reserva Legal até atingir o montante de 20% do Capital Social; b)
Os Acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo
menos 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do Art. 202 da
Lei das S.A.; c) O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições
legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a
legislação aplicável, podendo, inclusive, serem criadas novas reservas; d) O
dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia
Geral, no prazo de até 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer
caso, dentro do exercício social; e) A importância que for destinada para
gratificação dos Diretores obedecerá os limites do Art. 152 e seus §§ da Lei
das S.A.. Cap. VII - Dissolução, Liquidação e Extinção: Art. 27 - A Cia.
entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei,
sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de
liquidação e para indicar o liquidante. Cap. VIII - Disposições Gerais: Art. 28 
- Conforme dispõe o art. 118 da Lei das S.A., a Cia. deverá observar os
acordos de acionistas arquivados em sua sede, devendo: (a) a Diretoria
abster-se de lançar transferências de ações ou de constituir ônus sobre ações 
da Cia., a qualquer título, quando contrários aos termos desses acordos de
acionistas; e (b) o Presidente da Assembleia Geral ou do órgão colegiado de
deliberação da Cia. abster-se de computar votos contrários aos termos dos
referidos acordos de acionistas. Art. 29 - Se qualquer controvérsia, conflito,
questão, dúvida ou divergência de qualquer natureza surgir entre os Acionistas 
e/ou a Cia., estes deverão envidar seus melhores esforços para resolver o
Conflito. Para essa finalidade, qualquer das partes poderá notificar às demais
seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por esta cláusula, a
partir do qual as partes deverão reunir-se para tentar resolver tal Conflito por
meio de discussões amigáveis e de boa fé (“Notificação de Conflito”). Exceto
se estabelecido de outro modo neste estatuto, caso as partes não encontrem
uma solução, dentro de um período de 30 dias após a entrega da Notificação
de Conflito de uma parte a outra, então o Conflito deverá ser resolvido por
arbitragem, conforme o disposto abaixo. Art. 30 - Os conflitos, controvérsias
questões, dúvidas ou divergências de qualquer natureza, relacionados direta
ou indiretamente à Cia., havidos entre as partes, serão resolvidos por meio de 
arbitragem, a ser conduzida e administrada pela entidade competente da
Fundação Getúlio Vargas RJ. §1º - A arbitragem será realizada de acordo
com as normas procedimentais da entidade competente, em vigor no
momento da arbitragem. §2º - A arbitragem caberá a um tribunal arbitral
composto por 03 árbitros inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil,
devendo cada envolvido na arbitragem (“Parte Envolvida”) indicar 1 árbitro.
Havendo mais de um reclamante, todos eles indicarão de comum acordo 1
único árbitro; havendo mais de um reclamado, todos eles indicarão de comum 
acordo 1 único árbitro. O 3º árbitro, que presidirá o tribunal arbitral, será
escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Envolvidas. 
§3º - Quaisquer omissões, litígios, faltas de acordo e dúvidas relativos à
indicação dos árbitros pelas partes Envolvidas, bem como à escolha do
terceiro árbitro, serão dirimidos pela entidade arbitral competente. §4º - A
arbitragem será realizada na Cidade do RJ/RJ, podendo os árbitros,
motivadamente, designar a realização de diligências em outras localidades.
§5º - A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do
ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. §6º - A arbitragem será 
concluída no prazo de 06 meses, o qual poderá ser prorrogado, motivadamente, 
pelo tribunal arbitral. §7º - As decisões da arbitragem serão consideradas finais
e definitivas pelas Partes Envolvidas, não cabendo qualquer recurso contra as
mesmas, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos no
art. 30 da Lei 9.307/96. Art. 31 - Antes da instalação do tribunal arbitral, qualquer 
das Partes Envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares
ou antecipações de tutela, sendo certo que o eventual requerimento de medida
cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará a existência,
validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará uma
dispensa com relação à necessidade de submissão à arbitragem. Após a
instalação do tribunal arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou
antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao tribunal arbitral, que poderá valer-
se do disposto no art. 22, § 4º, da Lei 9.307/96. Art. 32 - Para a execução das
decisões da arbitragem e para as medidas previstas no artigo antecedente, fica
eleito o Foro da Comarca do RJ/RJ, como o único competente, renunciando a
todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. Jucerja em
08/01/20 sob o nº 3832572. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

STF aceita reduzir 
valor do Dpvat

Categorias
Prêmios
tarifários

Prêmio + bilhete 
(R$ 4,15)

CAT 01 (carro) R$ 1,06 R$ 5,21

CAT 02 (táxi) R$ 1,06 R$ 5,21

CAT 03 (ônibus) R$ 6,38 R$ 10,53

CAT 04 (micro-ônibus) R$ 3,93 R$ 8,08

CAT 08 (ciclomotores) R$ 1,50 R$ 5,65

CAT 09 (moto) R$ 8,10 R$ 12,25

CAT 10 (caminhões) R$ 1,61 R$ 5,76

R$ 5,21 para 
carros de passeio 
e táxis e R$ 12,25 
para motos

O pedido de reconsidera-
ção que a Advocacia-Geral 
da União (AGU) fez ao 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) sobre o Dpvat foi 
aceito nesta quinta-feira. O 
presidente do Supremo, mi-
nistro Dias Toffoli, reviu a 
liminar concedida por ele 
próprio no último dia 31, 
quando a redução de valo-
res do seguro obrigatório foi 
suspensa.

No pedido de reconside-
ração, a AGU argumentou 
que não era razoável a ale-
gação da seguradora Líder 
- consórcio de empresas que 
administra o seguro obriga-
tório - de que a redução dos 
valores torna o Dpvat eco-
nomicamente inviável. Isso 
porque a seguradora omitiu 
“a informação de que há 
disponível no fundo admi-
nistrado pelo consórcio, atu-
almente, o valor total de R$ 
8,9 bilhões, razão pela qual, 
mesmo que o excedente fos-
se extinto de imediato, ainda 

haveria recursos suficientes 
para cobrir as obrigações do 
Seguro Dpvat”. A AGU tam-
bém alegou urgência diante 
do fato de que o calendário 
de pagamento do Dpvat co-
meça já nesta quinta-feira.

Ao acolher a reconside-
ração, Dias Toffoli desta-
cou que redução no valor 
do prêmio de seguro Dpvat 
em 2020, embora substan-
cial em relação ao ano an-
terior, mantém a prescrição 
do pagamento de despesas 
administrativas e preserva a 
continuidade da cobertura a 
quem é vítima de danos pes-
soais sofridos em acidentes 
de trânsito no país.

Com isso, este ano, o valor 
do seguro passa a ser de R$ 
5,21 para carros de passeio e 
táxis e R$ 12,25 para motos, 
o que representa uma redução 
de 68% e 86%, respectiva-
mente, em relação a 2019.

Susep

A Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) 
informou que, tendo em vis-
ta a decisão do presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que restabeleceu a 
Resolução CNSP 378/2019, 
o preço do seguro Dpvat é 
fixado de acordo com a tabe-
la a seguir:

A Susep também infor-
mou que “envidará todos 
os esforços junto à ope-
radora Líder para que os 
boletos sejam emitidos no 
menor intervalo de tempo 
possível já com o preço 
estabelecido pelo Conse-
lho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP)”.

Esclarecwe, também, 

que eventuais pagamentos 
em valores diferentes do 
fixado na resolução devem 
ser devolvidos ao contri-
buinte. “A Susep disponibi-
lizará seus canais de aten-
dimento para aqueles que 
tenham problemas na devo-
lução dos recursos junto à 
Líder”, ressalta a superin-
tendência. 

GPA venderá rede de 
postos de combustíveis 
por R$ 1 bilhão  

O Grupo Pão de Açúcar 
(GPA) colocou à venda sua 
rede de postos de combus-
tível. O objetivo agora do 
grupo seria se concentrar 
em varejo de alimentos. 
O Brazil Journal publicou 
nesta quinta-feira, citando 
fontes com conhecimen-
to do assunto, que o GPA 
colocou à venda a rede de 
postos, numa transação que 
pode levantar R$ 1 bilhão. 
Às 16h06 desta quinta-fei-
ra, as ações do GPA subiam 
cerca de 0,75%, enquanto 
o Ibovespa tinha oscilação 
negativa de 0,5.

Representantes do GPA 
procurados pela Reuters 
não puderam comentar o 
assunto de imediato. Em 
junho passado, o GPA en-
cerrou um esforço de dois 
anos para vender sua parti-
cipação de 36% na rede de 
móveis e eletrodomésticos 
Via Varejo.

A transação transferiu o 
controle da companhia dona 
das bandeiras Casas Bahia e 
Pontofrio para Michel Klein 
e sua família, que são acio-
nistas significativos da Via 
Varejo desde 2009. O Brazil 

Journal também informou 
que o GPA está ponderando 
sobre a venda de suas droga-
rias. 

Atualmente, o GPA pos-
sui 123 drogarias em todo 
o Brasil e 72 postos de 
combustível com as mar-
cas Ipiranga, uma unidade 
da Ultrapar Participações 
e Raízen, uma joint ventu-
re entre a Cosan e a Royal 
Dutch Shell.

O Grupo Pão de Açúcar 
é o líder no segmento va-
rejista do Brasil. Sua atu-
ação é sustentada por uma 
estrutura multiformato, que 
permite atender às necessi-
dades de consumidores de 
diferentes regiões e classes 
socioeconômicas com um 
equilíbrio entre supermer-
cados, hipermercados, lo-
jas de produtos eletrônicos/
eletrodoméstico (Ponto 
Frio e Casas Bahia), lojas 
de proximidade (Minimer-
cado Extra), atacado de au-
tosserviço (Assaí), postos 
de combustíveis, drogarias 
e operações de comércio 
eletrônico (Extra.com.br, 
PontoFrio.com, Casas-
Bahia.com.br).



Em apenas nove dias,  
ação da Cielo caiu 9,6%

O ano não começou bem para os acionistas da Cielo, 
pois nos nove primeiros dias a cotação de suas ações regis-
trou desvalorização de 9,6%, sendo que 2,91% foram per-
didos no pregão da última terça-feira, depois da renúncia 
de Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes, que era vice-
presidente de desenvolvimento organizacional, e 4,8% no 
desta quinta-feira, caindo para R$ 7,43, após ter sido re-
baixada pelos analistas do Bradesco BBI. O interessante é 
que o relatório de revisão foi assinada por Victor Schabbel, 
que já foi diretor de Relações com Investidores da própria 
Cielo, e classifica a companhia como um “anjo caído” que 
não mostra evidência de “melhora material no ambiente 
competitivo”. Assim, com o rebaixamento, a Cielo passa a 
ter a mesma quantidade de recomendações de venda e de 
compra, se bem que as posições neutras sejam mais nu-
merosas. Conforme levantamento da Bloomberg, três ca-
sas de análise estão mandando comprar, três aconselham a 
venda, e nove, a manutenção.

O Bradesco faz os seguintes prognósticos: queda de 6% 
no lucro líquido de 2020, que se situará em R$ 1,02 mil-
hão, e aumento de 1% no de 2021, que subirá para R$ 
1,13 milhão. Por causa da guerra no setor, Victor recon-
hece os esforços da companhia para melhorar os preços e 
retomar crescimento de share, mas acredita que antes da 
nova estrutura corporativa e iniciativas estratégicas darem 
frutos, os resultados provavelmente deteriorarão mais. Por 
isso, vislumbra uma nova onda de revisões para baixo nos 
resultados, o que pode mudar a visão do mercado e conse-
quentemente derrubar o papel ainda mais.

Magalu fez 1ª propaganda enganosa do ano?
O Procom não tornou público os verdadeiros motivos que 

o levaram a solicitar do Magazine Luiza maiores informa-
ções sobre a promoção OutletMagalu, como a quantidade de 
cupons disponibilizados, além da comprovação da respec-
tiva utilização, a identificação do consumidor, do produto 
adquirido, do valor e local em que a compra foi realizada. 
Parece que o motivo foi a indisponibilidade do sistema para 
conclusão da compra, o que irritou os consumidores e formou 
movimentos nas redes sociais, onde a varejista foi acusada de 
fazer propaganda enganosa, pois não era a primeira vez que 
acontecia problemas aquele tipo. Por causa disso, as hashtags 
#FraudeMagalu e #MagaluCaloteira ficaram entre os de-
staques do Twitter no Brasil.

A promoção é meio complicada, pois distribuiu 50 cupons 
com desconto de R$ 1 mil cada para serem usados nas com-
pras a partir de R$ 1.001 feitas no super app da Magalu, em 
produtos vendidos e entregues pelo Magazine Luiza.

Cai remuneração de presidente da Apple
Tim Cook, presidente da Apple, recebeu em 2019 US$ 

125 milhões menos do que no ano anterior, devido, em 
parte, a um bônus mais baixo. O salário do executivo era 
de US$ 3 milhões, bônus de US$ 7,7 milhões e US$ 884,5 
milhões em benefícios e outras remunerações. Essas infor-
mações foram fornecidas pela própria empresa, que tam-
bém revelou que Tim também possuí US$ 113,5 milhões 
em ações da Apple adquiridas segundo o contrato de per-
manência na empresa.

Aqui no Brasil, ninguém sabe, pois a Comissão de Va-
lores Mobiliário apoia todos os absurdos propostos pela 
antiga Bovespa, atual B3. Assim, continua a pergunta: 
qual a remuneração do Pedro Pullen Parente?

Natura tenta salvar Avon nos EUA
Depois de anos de tentativas mal sucedidas, a Natura 

decidiu salvar a Avon Products, provocando uma revira-
volta na empresa vendedora direto de cosméticos de 134 
anos. O objetivo brasileiro: transformar quase 5 milhões 
de representantes da Avon em influenciadores online que 
vendem nas mídias sociais, por meio de aplicativos móveis 
e até em suas próprias lojas.

IMC vende ações. Será por causa do Outback?
Para fortalecer o fluxo de caixa, a International Meal 

Company, uma das maiores empresas de alimentação in-
dustrial do Brasil, decidiu vender 6,79 milhões de ações 
ordinárias na B3. Será que afaz parte da estratégia para 
comprar os ativos brasileiros da australiana Outback?

Omega gasta R$ 282,8 mi em 2 parques eólicos
Por R$ 282,8 milhões, a Omega Energia adquiriu mais 

dois parques de energia eólica no Maranhão, o Delta 7 e 
o Delta 8.
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PARAMIS CAPITAL LTDA.
CNPJ: 28.519.776/0001-31 - NIRE: 33.2.1040482-2

Ata de Reunião de Sócios-Quotistas realizada em 07/01/20. 1. Data e 
Hora: Aos 07/01/20, as 14h. 2. Local: Na sede da Cia., na Rua Lauro Muller, 
116, sala 3305, Botafogo/RJ. 3. Convocação: Dispensadas as formalida-
des de convocação, de acordo com Art. 1.072, § 2º do CCB. 4. Presença: 
reuniram-se os sócios-quotistas representando a totalidade do capital social 
da sociedade. 5. Ordem do Dia: Aprovação de redução do capital social. 6.
Deliberações: Aprovar, por unanimidade, a redução do capital da Socieda-
de, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, 
nos termos do Art. 1.082, II, e do caput do Art. 1.084, ambos do CCB, em 
360.000 quotas, no valor nominal total de R$360.000,00, de acordo com a 
proporção que cada sócio quotista detém no capital social da sociedade, 
sendo devidas 105.300 quotas, no valor nominal de R$105.300,00 ao só-
cio-quotista Antonio Manuel da Silva Ramos, 129.796 quotas, no valor no-
minal de R$129.796,00 ao sócio-quotista Danilo de Abreu Ribeiro, 124.904 
quotas, no valor nominal de R$124.904,00 ao sócio-quotista Silvio Franklin 
Monção do Vale. Após a redução, cada quota continuará a ter o valor nomi-
nal de R$1,00. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada e a presente ATA de reunião, foi lida, aprovada e assinada pela 
totalidade dos sócios-quotistas da Sociedade. RJ, 07/01/20. Antonio Manuel 
da Silva Ramos, Carlos Eduardo de Lima Bacha, Danilo de Abreu Ribeiro, 
Rafael Rosa Campos e Silvio Franklin Monção do Vale.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocadas as empresas representadas por este 
Sindicato na base territorial do Município do Rio de Janeiro, a comparece-
rem a AGE que se realizará no dia 17/01/2020, às 09:30 horas em primeira 
convocação, ou às 10:00 horas em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)- 
Tomar ciência da proposta de reivindicações apresentada pelo Sindicato 
profissional (SINDAUT); 2)- Discutir e aprovar uma  contraproposta  à ser  
negociada com o respectivo Sindicato;  3)- Discutir  e  aprovar a cobran-
ça da Contribuição Assistencial  em favor do Sindicato, para atendimento   
das  despesas operacionais; 4)- Discutir, aprovar e autorizar a cobrança da 
contribuição sindical para toda a categoria; 5)- Assuntos Gerais. As empre-
sas se farão representar através de sócio, diretor e/ou gerente devidamen-
te credenciado, na sede do Sindicato situada na Rua Senador Dantas, 71 
sala 804 - Centro - RJ, onde será  realizada a Assembleia.

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente - 

DOTCOM GROUP COMÉRCIO DE PRESENTES S/A
CNPJ/MF n° 05.753.951/0001-55 / NIRE 33.3.0029322-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. I. Data, Hora e Local: 
31/03/2019, às 10h:00, na sede social da Sociedade, na Av. das Américas, 
n° 700, Bloco 08, Lj. 317 A, B, C e D, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22640-
100. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença
da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia. III.
Mesa: Presidente: Flavia Maria Bittencourt; Secretário: João Paulo Feijó
Bittencourt. IV. Ordem do dia: Alteração de endereço da sede da Sociedade
da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para a Cidade e
Estado de São Paulo, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, 240/7°,
conj. 71, Cidade Monções, CEP 04571-020. V. Deliberações tomadas: Pela
unanimidade dos Acionistas da Companhia e sem ressalvas, foi realizada a
seguinte deliberação de alteração de endereço da sede da Sociedade DE:
Av. das Américas, 700, Bl. 08, Lojas 317 A, B, C e D, Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ. CEP: 22640-100, PARA: Rua Doutor Geraldo Campos Moreira,
240/7°, conj. 71, Cidade Monções - São Paulo – SP. CEP:04571-020. VI.
Lavratura e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE
e, após lavrada, a presente Ata foi lida e achada conforme, sendo assinada
pela Presidente da Assembleia, Sra. Flavia Maria Bittencourt, pelo Secretário
Sr. João Paulo Feijó Bittencourt. Essa é uma cópia fiel do documento original
lavrado em livro próprio. JUCESP reg. sob o nº 3530053714-9 em 14/06/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. JUCERJA reg. sob o nº 3621033
em 22/05/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Supervisão para gestão de 
risco de liquidez em fundos
CVM atualizará 
metodologia  
para aumentar  
a precisão  
na análise

A partir deste mês, a Co-
missão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) atuará com novo 
sistema de supervisão para 
gestão de risco de liquidez 
em fundos de investimentos. 
O sistema foi desenvolvido 
pela Superintendência de 
Fiscalização Externa (SFI).

O objetivo foi ampliar o 
campo de dados trabalhados 
pela área técnica responsável 
pela supervisão, a Superin-
tendência de Relações com 
Investidores Institucionais 
(SIN), além da ampliação 
na precisão de análise dos 
índices de liquidez. De acor-
do com a CVM, em breve, 
será disponibilizado, no site 
da autarquia, ofício circular 
da SIN com esclarecimentos 
sobre a nova forma de super-
visão. Também será promo-
vido Webinar para apresen-
tação ao mercado. 

Segundo Jorge Alexan-
dre Casara, Gerente de In-
teligência em Supervisão de 
Riscos Estratégicos (GRID/
SFI), foram elaborados qua-
tro índices (classificações) 
de liquidez, com os quais, 
de acordo com as combina-
ções de análise, será possível 
identificar, com mais clare-
za, possíveis inconsistências 
nos fundos. Segundo ele, o 
ganho com o novo sistema 
é aprimorar a identificação 
do que é problema de liqui-
dez em um fundo de inves-
timento e o que é problema 
informacional. “Com isso, 
nossa atuação de supervisão 
fica mais precisa, pois pode-
mos definir de forma, ainda 

mais eficiente, que decisão 
tomar: seja envio de ofício, 
para orientar como prestar 
corretamente a informação, 
ou regularização de deter-
minada atividade do fundo”, 
ressaltou Casara.

 “O sistema utiliza dados 
de liquidez por tipo de ativo 
e distribui ao longo dos dias 
de acordo com o que pode 
ser negociado naquele ativo, 
já fazendo um confronta-
mento com os resgates de-
mandados por cada fundo”, 
acrescentou o gerente. Além 
disso, o sistema trabalha 
com os dados mais detalha-
dos dos Informes Diários 
dos Fundos de Investimento, 
ampliando o rol de informa-
ções supervisionadas pela 
CVM.

Para lançar o novo mode-
lo, a SFI implementou proje-
to piloto da sistemática, que 
mostrou o ganho que seria 
possível obter na qualidade 
da informação divulgada pe-
los fundos. “Com base nesse 
trabalho, observamos dados 
que poderiam ser melhor 
disponibilizados pelos fun-
dos de investimento. Envia-
mos ofício para cerca de 60 
administradores, que já per-
ceberam a nova movimen-
tação de supervisão macro 
da CVM”, comentou a Su-
perintendente da SFI, Vera 
Simões. A superintendente 
também revelou que outra 
novidade é a possibilidade 
de determinar qual é a falha 
informacional que precisa 
ser corrigida.

Análise

As inspetoras da SFI, 
Amanda da Silva Espósito 
e Maria Lúcia Macieira de 
Mello, estudaram o sistema 
atual utilizado na supervi-
são da SIN, para compre-
ender tecnologia, lógica e 
metodologia adotadas, a 
fim de aprimorar a sistemá-

tica e, consequentemente, a 
supervisão.

“O sistema atual utilizado 
pela SIN foi desenvolvido 
pela Assessoria de Análise 
Econômica e Gestão de Ris-
cos (ASA), após a realização 
do estudo Ferramentas para 
gestão de risco de liquidez 
em fundos de investimento, 
divulgado no site da CVM 
em setembro de 2015. Mas 
observamos que melhorias 
poderiam ser implementadas 
e, depois de muita análise e 
do piloto, chegamos a esse 
novo modelo”, informou 
Amanda.

Ainda de acordo com a 
inspetora, foram diversas 
reuniões realizadas com su-
perintendências da CVM 
(de planejamento, de TI e de 
Análise Econômica e Ges-
tão de Riscos) e com parti-

cipantes do mercado, como 
administradores de fundos 
e representantes da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima).

Osvaldo Ramos Mate-
os, analista da Gerência de 
Acompanhamento de Fun-
dos (GIFI/SIN), espera que 
o novo sistema aumente 
ainda mais a eficiência da 
atividade de supervisão de 
liquidez desempenhada pela 
gerência, indicando de for-
ma objetiva aqueles fundos 
de investimento que possam 
apresentar um maior risco 
potencial de não consegui-
rem monetizar os seus ati-
vos sem grande sacrifício 
de preço, o que pode causar 
prejuízo aos seus cotistas es-
pecialmente em momentos 
de estresse no mercado.

Casara: ‘Com isso, nossa atuação de supervisão fica mais precisa’

China abre setor de petróleo & gás 
A partir de 1º de maio, as 

companhias estrangeiras re-
gistradas na China com ati-
vos líquidos de pelo menos 
300 milhões de iuanes (US$ 
43 milhões) poderão optar 
por direitos de exploração no 
setor de gás & petróleo, sem 
precisar estar ancoradas em 
companhias locais. O anún-
cio foi feito pelo Ministério 
chinês de Recursos Naturais 
nesta quinta-feira.

Isso significa que o país 
permitirá às companhias 
estrangeiras terem acesso 
à prospecção e produção 
de gás e petróleo. O fei-
to está sendo propagado 
pelas autoridades locais 
como uma “grande refor-
ma”, uma vez que o país 
busca abrir novos setores 
da economia ao capital 
privado. A medida tam-
bém afeta as companhias 
privadas chinesas. As 
concessões de exploração 
destes recursos terão vali-

dade de cinco anos, reno-
váveis por mais cinco.

“A abertura, tanto para 
as companhias estrangei-
ras quanto para as locais, 
é uma grande reforma”, 
disse o vice-ministro de 
Recursos Naturais, Ling 
Yueming, em entrevis-
ta coletiva. Até agora, as 
companhias internacio-
nais podiam entrar neste 
setor apenas em parceria 
com companhias chinesas, 
muitas delas propriedade 
do Estado. A decisão faz 
parte da vontade da China 
de abrir, para o setor pri-
vado, segmentos da eco-
nomia até então domina-
dos por empresas estatais.

Companhias locais

O mercado de petróleo & 
gás na China é dominado por 
grandes companhias estatais 
como a China National Pe-
troleum Company (CNPC) e 

a China Petrochemical Corp 
(Sinopec). A CNPC é uma 
empresa petrolífera semi es-
tatal da China, fundada em 
1988, resultante do processo 
de reforma do setor petrolí-
fero do país e do fim do con-
trole direto pelo Ministério 
do Petróleo que se iniciou 
com a criação de outras duas 
empresas em 1982. 

No Breasil, a CNPC e a 
Petrobras são parceiras na 
área de Libra desde 2013, no 
pré-sal da Bacia de Santos, 
no primeiro contrato pelo 
regime de partilha de pro-
dução. Quatro anos depois, 
o consórcio formado pelas 
empresas, tendo a Petrobras 
como operadora, com 40% 
de participação, a CNPC 
com 20% e a BP com 40%, 
adquiriu o bloco de Peroba, 
um dos mais disputados do 
leilão promovido pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP).

A Sinopec é uma empresa 
de energia chinesa e fornece-
dora de produtos químicos e 
derivados do petróleo, com 
experiência em exploração 
on-shore e off-shore de óleo 
cru e gás natural, processa-
mento, refino, distribuição, 
transporte e comercializa-
ção.

No Brasil, a Sinopec ini-
ciou suas atividades em 
2004, quando os governos 
brasileiro e chinês buscavam 
alianças estratégicas. O ga-
soduto Gasene tornou-se um 
dos maiores empreendimen-
tos de cooperação entre os 
dois países. Nesse ínterim, 
a Sinopec e a Petrobras tam-
bém assinaram um contrato 
de cooperação estratégica. 
Tendo uma base sólida, a 
Sinopec International Pe-
troleum Service do Brasil 
Ltda. foi legalmente fundada 
em fevereiro de 2005 como 
subsidiária da Sinopec Ser-
vice.
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EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2020
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA – FENAINFO

CNPJ 35.809.995/0001-10
Código Sindical nº 000.289.00000-5

A FENAINFO comunica a todas as empresas de informática e tecnologia da informação, nos termos do art. 605 
da CLT, que a tabela-base para recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL do art. 578 da CLT, com 
vencimento em 31 de Janeiro, emitida pela FENAINFO é a seguinte:

Linha Classe de Capital Social (R$) Alíquota Parcela a Adicionar

1 0,01 a 4.990,00 Contribuição Mínima 261,39

2 4.990,01 a 49.000,00 0,80% 222,22

3 49.000,01 a 4.990.000,00 0,20% 536,20

4 4.990.000,01 a 19.990.000,00 0,10% 5933,39

5 19.990.000,01 a 59.990.000,00 0,02% 23230,33

6 59.990.000,01 em diante Contribuição Máxima 36207,37

Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail: financeiro@fenainfo.org.br, ou pelo telefone: 
(21) 3974-5004. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020.

Edgar Serrano - Presidente
FENAINFO

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2020
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TI RIO

CNPJ 31.603.145/0001-00
Código Sindical nº 000.289.02851-5

O TI RIO comunica a todas as empresas de informática e tecnologia da informação do Estado do Rio de Janeiro, 
nos termos do art. 605 da CLT, que a tabela-base para recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
do art. 578 da CLT com vencimento em 31 de Janeiro, emitida pela FENAINFO e ratificada em Assembleia Geral 
Ordinária realizada pelo TI RIO em 09/12/2019 é a seguinte:

Linha Classe de Capital Social (R$) Alíquota Parcela a Adicionar

1 0,01 a 4.990,00 Contribuição Mínima 261,39

2 4.990,01 a 49.000,00 0,80% 222,22

3 49.000,01 a 4.990.000,00 0,20% 536,20

4 4.990.000,01 a 19.990.000,00 0,10% 5933,39

5 19.990.000,01 a 59.990.000,00 0,02% 23230,33

6 59.990.000,01 em diante Contribuição Máxima 36207,37

As guias da contribuição (GRCS) serão enviadas para todas as empresas cadastradas no sistema do TI 
RIO, estando ainda disponíveis em www.ti.rio. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail: 
diretoria@ti.rio, ou pelo telefone: (21) 3974-5005. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020.

Benito Paret - Presidente
TI RIO

BRACUHY AGRICULTURA E ENERGIA LTDA.
CNPJ: 44.673.002/0001-17 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Convidam-se os senhores cotistas da BRACUHY AGRICULTURA E 
ENERGIA LTDA. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a 
realizar-se na sede social, nesta capital, à Rua Pedro I, nº 7, sala 401, 
Centro, CEP 20.060-050, no dia 22 de janeiro de 2020, às 10 horas, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Liquidação parcial da 
Sociedade; (ii) Diminuição de capital social; (iii) Elaboração de balancete 
especial para liquidação parcial; (iv) Aprovação de balancete para 
liquidação parcial; (v) Aprovação de forma de pagamento da liquidação 
parcial; e (vi) Outros assuntos da agenda ou dos interesses sociais. Os 
Sócios poderão se fazer representar na assembleia por procurador, nos 
termos do parágrafo primeiro do artigo 1.075 do Código Civil, devida e 
expressamente habilitados, com poderes específicos para a participação 
e votação em nome do sócio na Assembleia. A assembleia poderá ser 
suspensa para a elaboração de diligências necessárias à realização dos 
atos. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2019.

BRACUHY AGRICULTURA E ENERGIA LTDA. 
Ruy Vasconcellos Paim Cunha

(Administrador)

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - DE-
TRO/RJ através de seu Presidente, nos termos do artigo 328, da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Resolução nº 623/16 
e Portaria DETRO nº 1267 de 27 de julho de 2016 e adequação 
da Portaria DETRO nº 1429 de 31 de outubro de 2018, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que no dia 27 de 
janeiro de 2020, às 10h00min, situado na Rua Capitão Félix, 110 
– Benfica - Rio de Janeiro realizará leilão DETRO01-20 na forma 
presencial e on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a 
qualquer título e não reclamados por seus proprietários, classifi-
cados como conservados e inservíveis não retirados no prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme 
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já 
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado 
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consul-
tada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.somobi.com.br

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ: 12.417.157/0001-04 - NIRE: 33.2.0873624-4

Ata de Reunião de Sócios-Quotistas realizada em 07/01/20. 1. Data e 
Hora: Aos 7/01/20, às 14h. 2. Local: Na sede da Cia., na Rua Lauro Muller, 
116, sala 3305, Botafogo/RJ. 3. Convocação: dispensadas as formalida-
des de convocação, de acordo com Art. 1.072, § 2º do CCB. 4. Presen-
ça: reuniram-se os sócios-quotistas representando a totalidade do capital 
social da sociedade. 5. Ordem do Dia: Aprovação de redução do capital 
social. 6. Deliberações: Os sócios quotistas aprovaram, por unanimidade, 
a redução do capital da Sociedade, por considerá-lo excessivo em relação 
ao objeto social da Sociedade, nos termos do Art. 1.082, II, e do caput do 
Art. 1.084, ambos do CCB, em 869.172 quotas, no valor nominal total de 
R$869.172,00, de acordo com a proporção que cada sócio quotista detém 
no capital social da sociedade, sendo devidas 869.172 quotas, no valor no-
minal de R$869.172,00 ao sócio-quotista Paramis Capital Ltda. Após a redu-
ção, cada quota continuará a ter o valor nominal de R$1,00. 7. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ATA de 
reunião, foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos sócios-quotistas 
da Sociedade. RJ, 07/01/20. Paramis Capital Ltda., Antonio Manuel da Silva 
Ramos, Carlos Antonio Cavalcanti Azevedo, Carlos Eduardo de Lima Ba-
cha, Danilo de Abreu Ribeiro, Márcia Pereira Lamas, Rafael Rosa Campos 
e Silvio Franklin Monção do Vale.

Autonomia do Banco Central pode 
acontecer ainda neste trimestre
Autoridade 
monetária 
apresentou os 
resultados da 
Agenda BC#

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, está otimista que o 
projeto de autonomia da ins-
tituição possa ser aprovado 
ainda no primeiro trimestre 
deste ano no Congresso Na-
cional.

“É sempre uma prer-
rogativa do Legislativo. 
Quando decidimos colo-
car (a previsão) no primei-
ro trimestre, entendemos 
que existe um ambiente 
legislativo propício para 
aprovação”, disse Campos 
Neto nesta quinta-feira, 
em entrevista, para apre-
sentar os resultados da 
Agenda BC#, que reúne as 
ações estratégicas do ban-
co para os próximos anos.

Ministério

Atualmente, o orçamen-
to do BC é vinculado ao do 
Ministério da Economia. 
Com a mudança, o órgão 
passaria a ter tratamento 
equivalente ao de ministé-
rios durante a execução or-
çamentária e em relação a 
empenhos e movimentação 
financeira. 

Ou seja, o BC teria tan-
ta autonomia sobre o orça-
mento quanto o Ministé-
rio da Economia. Mas, em 
eventual contingenciamento 
(bloqueio de recursos), o 
ministério definiria o valor 
congelado, assim como é 
feito com todas as pastas.

Mandato fixo

Campos Neto defende o 
texto que tramita na Câma-
ra, e não o que foi aprovado 
pelo Senado. A autonomia 
ao BC garantiria mandato 
fixo para o presidente e di-
retores do órgão, sem coin-
cidir com o do presidente 
da República, para garantir 
independência na atuação. O 
projeto de autonomia do BC 
tramita no Congresso Nacio-
nal há 30 anos.

A autonomia de banco 
central está relacionada 
à capacidade de tomar e 
manter decisões e liberda-

de para definir como atuar 
para atingir as metas e ob-
jetivos estabelecidas. O BC 
defende que a política mo-
netária, por sua própria na-
tureza, requer um horizonte 
de longo prazo, haja vista a 
defasagem entre decisões 
e efeitos da política mone-
tária sobre a produção e a 
inflação.

Segundo Campos Neto, 
no Brasil, há apenas o con-
trole da inflação e, para al-
cançar a meta, em 4% para 
2020, o Banco Central usa 
como principal instrumen-
to a taxa básica de juros, a 
Selic, atualmente definida 
em 4,5% ao ano pelo Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom). 

Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação e esti-
mulando a atividade econô-
mica. Quando o Copom au-
menta a taxa básica de juros, 
o objetivo é conter a deman-
da aquecida e isso causa re-
flexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança.

“Países que têm manda-
to duplo, na prática, não 
usam. Tenho conversado 
com banqueiros centrais 
de outros países e o que 
se mostra é que a melhor 
forma de contribuir com o 
crescimento é por meio do
controle de inflação do 
Banco Central”, explicou 
Campos Neto.

Novo marco legal

Conforme a agência Bra-
sil, que acompanhou a en-
trevista, outra expectativa 
do presidente do BC para o 
primeiro trimestre é aprovar 
o projeto de lei sobre a legis-
lação cambial, encaminho 
em outubro ao Congresso 
Nacional.

O objetivo é instituir um 
novo marco legal para o mer-
cado de câmbio e de capitais 
estrangeiros no Brasil e bra-
sileiros no exterior. Uma das 
mudanças é a possibilida-
de de brasileiros manterem 
contas em reais e em moeda 
estrangeira.

Ações e entregas

Em um documento inti-
tulado Agenda BC# --Uma 
pauta para o sistema finan-
ceiro do futuro –disponibili-

zado na página do banco na 
internet, é mostrado a expec-
tativa de crescimento global 
e as taxas de juros negativas 
nas economias avançadas 
como Suíça (-0,75), Dina-
marca (0,65) e Alemanha 
(0,50). Em relação ao Brasil, 
o BC destaca que a estabi-
lidade está assegurada com 
a Selic na mínima histórica 
(4,50% ao ano), de acordo 
com a última reunião do Co-
pom em 2019.

O documento mostra o 
balanço dos últimos 10 me-
ses com ações e entregas do 
BC.  Sobre o microcrédito, 
por exemplo, o destaque 
foi para o limite de renda 
ampliado (R$120 mil para 
R$200 mil atuais). Também 
houve aumento legal do li-
mite de enquadramento (de 
R$200 mil para R$360 mil) 
à microempresa. Além dos 
exemplos de viés econô-
mico, a instituição também 
ressaltou no documento 
avanços políticos da ins-
tituição com aproximação 
maior com o Congresso 
Nacional.  

Viés político

Há dois projetos em tra-
mitação no Congresso, um 
no Senado, aprovado na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) em novem-
bro do ano passado, e outro 
na Câmara, encaminhado 
pelo governo em abril de 
2019. Segundo Campos 
Neto, as duas matérias po-
dem ser anexadas, mas isso 
vai depender do Legislati-
vo. A autonomia do BC é 
garantida com a perda do 
status de ministro de Esta-
do do presidente do banco 
e com mandato fixo para 
o presidente e diretores da 
instituição, não coincidente 
com o do presidente da Re-
pública.

O presidente do BC disse 
que tem conversado com o 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), para 
discutir as prioridades e dar 
andamento à tramitação do 
projeto que está na Casa, 
mas reafirmou que esse é um 
processo legislativo. Sobre a 
possibilidade de um manda-
to duplo para o Banco Cen-
tral, Campos Neto entende 
que não é “uma forma efi-
ciente de operar”. Nesse mo-
delo, a instituição persegue 
dois objetivos, o controle 
de inflação e o crescimento 
econômico.

Roberto Campos Neto: ‘Entendemos que existe um ambiente legislativo propício para aprovação’

Fed pode mudar de rumo da economia dos EUA
O Federal Reserve (Fed), 

o Banco Central dos EUA, 
declarou que está preparado 
para mudar de rumos se a 
economia assim exigir. A po-
lítica monetária se encontra 
bem depois de três cortes nas 
taxas de juros no ano passa-
do, e continuará apoiando o 
crescimento, disse o vice-
presidente do Fed, Richard 
Clarida, em seu discurso 
nesta quinta-feira. Mas se 
as perspectivas econômicas 
mudarem, “responderemos 
de acordo com a situação”, 
assinalou.

“As declarações de Cla-
rida no centro de análise do 
Conselho de Relações Exte-

riores de Nova York ecoam 
as declarações do chefe do 
Fed, Jerome Powell, em de-
zembro, após a reunião final 
de 2019”, destacou a AFP. 
Não existe mágica, o Fed 
colhe o que plantou.

O banco central foi força-
do a repensar suas decisões, 
imprimir algum estímulo à 
economia cortando a taxa 
de juros de referência, após 
nove aumentos consecutivos 
desde 2015, quando os Esta-
dos Unidos se recuperaram 
da crise financeira de 2008.

“A mudança na postura de 
política monetária que ado-
tamos em 2019 foi oportuna 
e vem dando apoio à econo-

mia e ajudando a manter o 
rumo das perspectivas dos 
EUA”, disse Clarida. Ele 
ressaltou que essa política 
“não possui um curso pré-
estabelecido”. “É claro que, 
se surgirem desenvolvimen-
tos que, no futuro, nos façam 
reavaliar nossa perspectiva, 
responderemos de acordo”, 
aacrescentou.

O Fed continua esperando 
que a economia cresça em 
um ritmo modesto, com a in-
flação baixa, mas se aproxi-
mando da meta de 2%, mes-
mo enquanto os mercados de 
trabalho permanecem fortes 
com o desemprego em seu 
menor nível em 50 anos.

Marcelo Camargo/ABr

BC chinês faz cortes em depósitos compulsórios 
A decisão do banco cen-

tral chinês de reduzir os de-
pósitos compulsórios, desde 
a última segunda-feira pode 
ajudar a aliviar as dificulda-
des de financiamento para as 
micro e pequenas empresas 
e também a impulsionar o 
mercado de ações, acreditam 
especialistas ouvidos pela 
agência Xinhua.

Conforme informou a 
agência nesta quinta-fei-
ra, a medida injetará mais 
de 120 bilhões de iuanes 
(US$ 17,3 bilhões) nos 
bancos de pequeno e mé-
dio porte, incluindo ban-
cos comerciais urbanos e 
rurais, reduzindo os cus-
tos de financiamento para 

as micro e pequenas em-
presas, disse Pan Helin, 
pesquisador de pós-douto-
rado da Academia Chinesa 
de Ciências Fiscais.

Pan também disse que o 
movimento do banco central 
é um bom presságio para o 
mercado de capitais, ecoa-
do por muitos analistas de 
mercado. A perspectiva a 
curto prazo para o mercado 
de capitais é otimista devido 
a expectativas maiores por 
políticas monetárias e sen-
timentos positivos, afirmou 
Tang Jianwei, pesquisador-
chefe do Banco de Comuni-
cações.

O banco de investimento 
Morgan Stanley declarou em 

uma nota de pesquisa que es-
pera que o mercado de ações 
chinês reaja positivamente 
ao corte de depósitos com-
pulsórios para o setor intei-
ro, uma vez que a medida 
confirma a continuação das 
políticas macroeconômicas 
apoiadoras.

Na terça-feira, os princi-
pais índices de ações da Chi-
na fecharam em alta após o 
corte dos depósitos compul-
sórios entrar em vigor, com 
o Índice Composto de Shan-
ghai subindo 0,69% para fe-
char em 3.104,8 pontos e o 
Índice de Componentes de 
Shenzhen subindo 1,22% 
até se encerrar em 10.829,05 
pontos.




