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Caixa vai dividir com banco
privado 70 milhões de cartões
Governo avança
no fatiamento
da CEF

Após anunciar a privatização
da Caixa Seguridade, a Caixa
Econômica Federal (CEF) inicia
processo semelhante na área de
cartões. O banco formalizou nesta semana a entrada no mercado
de máquinas de cartão. O contrato de outorga à Caixa Cartões
Holding S.A foi firmado no dia
20. O acordo prevê divulgação,
oferta, distribuição e comercialização de produtos e serviços que
foram adquiridos tanto nos canais
de atendimento do banco quanto
entre agências, correspondentes
bancários, unidades lotéricas e
canais digitais.
A operação da Elo, de propriedade da Caixa, Banco do Brasil e
Bradesco, ficará debaixo da nova
empresa. Segundo o valor em
2019, a base de cartões de crédito
da Caixa com a bandeira Elo dobrou. Passou de 1,5 milhão para
3 milhões. Já a de débito cresceu

Antonio Cruz/ABr

menos, 19%, atingindo 66,3 milhões de unidades.
O banco se prepara para entrar,
ainda neste ano, com um parceiro
privado no segmento de maquininhas. Este mercado conta com
a participação de gigantes como
Cielo e Rede, que hoje são parceiros da Caixa. A empresa, conforme o jornal, está em processo
de escolha de parceiro para constituição de joint venture.
Para o presidente da Federação Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Jair Pedro Ferreira,
a movimentação do governo e da
direção do banco nas áreas de seguro e cartões, confirmam o que
as entidades representativas dos
trabalhadores já vem denunciando: o fatiamento do banco público. “Com a venda das loterias,
seguros e cartões e a retirada do
FGTS da Caixa, o Brasil todo perde. A população de baixa renda é
a que será mais prejudicada com
o fim do acesso ao sistema financeiro, ao crédito, à poupança e a
outros serviços”, completa.
Representante dos empregados
no Conselho de Administração da

Processo contra Serra e os R$ 23
milhões na Suíça prescreve
Em decisão sigilosa tomada nesta última sexta-feira o juiz eleitoral
Francisco Shintate declarou nula a
possibilidade de punição ao senador José Serra (PSDB-SP) no inquérito que investiga repasses da
Odebrecht via caixa 2, segundo informações da revista Crusoé.
Serra foi beneficiado pela redução do tempo de prescrição da
pena à qual poderia ser condenado:
como tem mais de 70 anos, o prazo
cai pela metade. Em 2016, executivos da Odebrecht afirmaram aos
investigadores da Operação Lava
Jato que a campanha de Serra à
Presidência da República em 2010

recebeu R$ 23 milhões da empreiteira, via caixa 2.
Eles revelaram que parte do dinheiro foi entregue no Brasil e parte foi paga por meio de depósitos
bancários em uma conta na Suíça.
Segundo a Folha de S.Paulo noticiou à época, o acerto do recurso no
exterior foi feito com o ex-deputado
federal Ronaldo Cezar Coelho (exPSDB), que integrou a coordenação política da campanha de Serra.
Já o caixa dois operado no Brasil,
de acordo com os relatos, foi negociado com o também ex-deputado
federal Márcio Fortes (PSDB-RJ),
próximo de Serra.

Caixa, Rita Serrano, destaca que a
privatização de operações da Caixa
ameaça a sustentabilidade do banco em um médio prazo e o desen-

volvimento econômico e social do
país. “Quando você tem acionistas
privados o único interesse do acionista é o lucro e esse não pode ser o

Trigo: conjuntura eleva preços em
mais de 25% nos últimos 2 meses

Seca na Austrália, perda de produção na Rússia, problemas logísticos na França, clima desfavorável
para a nova safra nos Estados Unidos, na Europa e na região do Mar
Negro, e ainda uma maior demanda
por parte dos países da Ásia são alguns dos fatores que estão provocando alta nos preços de trigo em
nível mundial.
A Argentina, principal fornecedora de trigo para o Brasil, foi
a mais favorecida pelo forte aumento da demanda na exportação
pela competitividade no mercado
internacional e pela rápida comercialização interna desta safra por
parte do produtor local. Já foi comercializada 75% da safra recém
colhida de 18,5 milhões de tone-

ladas, restando assim um volume
disponível mínimo que poderá ir
para exportação.
Esse cenário gerou uma forte
elevação nos preços do trigo argentino, da ordem de 26% nos últimos
60 dias, passando de US$ 190 por
tonelada FOB para US$ 240.
O trigo nacional, por sua vez,
vem acompanhando essa evolução
dos preços internacionais, principalmente pela forte quebra de
produção de 33% no Paraná, por
problemas climáticos de seca e geadas. Os preços do trigo no Paraná
avançaram de R$ 850 por tonelada
para R$ 1.000 (+18%), e no Rio
Grande do Sul passaram de R$ 700
por tonelada para R$ 900 (+28%)
em algumas semanas.

Construção civil perde 46 mil vagas
de trabalho formais em dezembro Trabalhadores da Dataprev
entram em greve em todo o país

O Brasil fechou dezembro de
2019 com um saldo negativo de
307,31 mil vagas com carteira assinada, no comparativo entre trabalhadores admitidos e desligados.
A construção civil contribuiu fortemente para esse resultado mensal,
com 46,88 mil vagas a menos, pois
registrou 71,39 mil admissões e
118,27 mil desligamentos no último mês do ano passado.
Divulgados nesta última sextafeira, pelo Ministério da Economia,
os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de dezembro foram analisados
pela economista da Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC),
Ieda Vasconcelos. “Apesar de o resultado seguir a tendência do mês,
de fechamento de vagas, em função
da sazonalidade, a queda foi superior ao previsto”, informa.

A título de comparação, Ieda
lembra que o resultado de dezembro de 2019 chegou próximo ao
de dezembro de 2018. “Naquele
mês, quando o setor ainda registrava queda na sua produção, foram
perdidas 51,57 mil vagas”, lembra. Com esse resultado negativo
– maior que o esperado – a construção civil encerrou 2019 com a
geração de 71,11 mil vagas com
carteira de trabalho assinada.
“O setor poderia ter crescido mais
e gerado mais empregos, mas enfrenta dificuldades no segmento de
habitação de interesse social, com
uma falta de política de governo para
a área, além da falta de pagamentos
de obras realizadas no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, por
exemplo. Dessa forma, o crescimento do setor não se sustenta”, reforça
Ieda Vasconcelos. Página 3

único interessa da empresa pública.
O interesse da empresa pública tem
que ser o investimento no País”, argumenta.

O ataque aos trabalhadores não
para. O alvo atual do governo de
Jair Bolsonaro são os servidores de
tecnologia da informação do governo federal. Por conta disso, os mais
de três mil profissionais da Dataprev decidiram entrar em greve na
sede da empresa, em Brasília, e em
várias regionais espalhadas pelo
país nos próximos dias. Na Bahia,
no Rio Grande do Sul e em Sergipe, a greve já começou. No Distrito
Federal a paralisação vai começar
nesta próxima segunda-feira. Eles
reivindicam o fim das demissões e
da privatização.
Edson Simões, secretário-geral

do Sindicato dos Empregados de
Empresas de Processamento de
Dados do Distrito Federal (Sindpd), avalia que a população vai ser
prejudicada e o país vai empobrecer cada vez mais com as privatizações. “É um processo que está iniciado há muito tempo. Esse trem,
ele não para. Está a todo momento
andando, avançando. O governo
vai fazer tudo para colocar a população contra os trabalhadores, para
respaldar as ações dele”, afirmou.
Criada em 1974, a Dataprev é responsável pelo processamento mensal do pagamento de 35 milhões de
benefícios previdenciários.

Pressão também de oferta em
grandes mercados como São
Paulo e Minas Gerais, que já tiveram toda a sua safra nacional
comercializada. Este período
turbulento se estenderá, no mínimo, até a entrada da próxima
safra em meados de setembro, se
tudo correr bem.
Outro fator importante é a
grande desvalorização do real
frente ao dólar, que saltou de
R$ 4,00 no início de novembro
de 2019 para os atuais R$ 4,18
(+ 4,5%). O cenário é de forte
pressão de custos para os moinhos de trigo do Brasil, fato que
inevitavelmente gerará um expressivo reajuste de preços das
farinhas nas próximas semanas.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,1852

Dólar Turismo

R$ 4,3330

Euro

R$ 4,6147
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M

RJ (dez.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
IPCA-E
0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,6027

Ouro (gr)

R$ 213,70

Selic
Hot Money

4,50%
0,85% a.m.
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A normalização da violência
política no Brasil
Ao longo dos últimos dois
anos, publiquei artigos em que
convidava os conservadores
brasileiros a reﬂetirem sobre
suas escolhas políticas. Em um
primeiro momento, observei
que esses conservadores estavam à deriva, pois em 2018 manifestavam majoritário apoio a
um candidato a presidente da
República que seria qualquer
coisa menos “conservador”,
isto é, respeitador das tradições,
das instituições públicas e, acima de tudo, das liberdades políticas; aliás, esse candidato foi
eleito, e sua plataforma baseiase na destruição sistemática, de
acordo com suas próprias palavras.
Em seguida, em face dessa sistemática destruição das
instituições e das liberdades
públicas, observei que os conservadores brasileiros estavam
destinando a si mesmos e ao
país ao desastre. Mais recentemente, questionei esses conservadores a respeito de quais
seriam os valores e as tradições
que eles defendem e valorizam:
as liberdades públicas, o respeito efetivo à diversidade de opinião, o paciﬁsmo, o multilateralismo e o Estado de bem-estar
social são, de fato, tradições e
tradicionais no Brasil; desprezá-los é contra o bom-senso, a
moral e, no caso, a nossa tradição sociopolítica.
É necessário dar um passo
além e observar que os prognósticos negativos feitos anteriormente estão conﬁrmando-se
a passos largos, o que pessoalmente me assusta muito, mas
que deveria ser motivo da mais
profunda apreensão da parte de
qualquer cidadão brasileiro minimamente preocupado com o
país.
Antes de mais nada, é necessário notarmos que o que legitimou e, assim, elegeu o candidato vencedor nas eleições de
2018, foi o “antipetismo”, ou
seja, a rejeição confusa, ainda
que não necessariamente incorreta, de corrupção, apadrinhamentos políticos, ideologização
das políticas públicas, má gestão da economia.
Ora, com estrondoso sucesso, o candidato eleito conseguiu
impor ao país – e os brasileiros
alegremente compraram sua
tese – que no Brasil existe uma
dicotomia político-ideológica:
ou é-se “petista” (de “esquerda”) – e, portanto, e supostamente, corrupto, ineﬁciente,
ideológico etc. – ou é-se “antipetista” – e, portanto, é-se a
favor do capitão expulso da
Academia Militar Jair M. Bolsonaro.
Enfatizemos: o maniqueísmo
antipetista venceu as eleições e,
infelizmente, continua vigente. O problema aí não é exatamente o “antipetismo”, mas o
seu caráter maniqueísta, que se
revela radical, extremista e, no
ﬁnal das contas, cego, surdo e
profundamente burro.
Sim, burro: aﬁnal de contas,
para evitar-se a eleição do PT
em 2018 bastava não votar no
PT – e, para isso, havia uma
pletora de candidatos inﬁnita-

mente superiores ao candidato
eleito (que é da mais extremadireita possível), tanto de centro-esquerda quanto de centro e
de centro-direita: Ciro Gomes,
Geraldo Alckmin, Henrique
Meirelles, Álvaro Dias... mesmo para os favoráveis ao ultraliberalismo inimigo do Welfare
State de Paulo Guedes havia
João Amoedo. Assim, a eleição
do capitão expulso da academia
militar não era uma necessidade política; mas, por outro lado,
sua vitória tem acarretado os
mais variados danos ao país.

Aumento da
violência no país
deve ser debitado
na conta pessoal
do presidente
Em termos institucionais,
alguns são mais conhecidos,
outros menos. Um crescimento econômico píﬁo, uma inﬂação acima das metas (aliás, em
parte causada pelas trapalhadas do governo no comércio
internacional); rejeição das
estatísticas oﬁciais; desprezo
por órgãos públicos; desprezo
sistemático pelos servidores
públicos; indicações ou impedimentos ideológicos em nomeações para cargos públicos;
incompetência administrativa; reversão ou destruição de
políticas públicas duramente
constituídas ao longo de décadas... em termos institucionais, a lista não para.
Isso sem falar do assumido impulso para a censura dos
meios de comunicação e da
extrema e reiterada vulgaridade no trato com aqueles que o
desagradam. Mais uma vez:
em nome do “antipetismo”, os
eleitores de Bolsonaro aceitam
tudo isso, mesmo os eleitores
“conservadores”.
Mas talvez seja no âmbito
das relações sociais que a ﬁgura
de Bolsonaro, seus apoiadores,
seus “ideólogos” produzam os
efeitos mais nefastos – nomeadamente, na legitimação da
violência, em particular da violência política.
Ao contrário do que a dona
da Companhia das Letras, a
sra. Lília Schwarcz, aﬁrma,
o brasileiro não é nem sempre foi autoritário (e, portanto,
violento); ainda que tenhamos
grupos sociais mais propensos
ao autoritarismo e à violência,
esses não são traços especíﬁcos do brasileiro, na medida
em que também temos, para
nossa grande felicidade, inúmeros grupos sociais e correntes
culturais pacíﬁcas, tolerantes,
respeitadoras etc. Nesse sentido, o aumento da violência no
país deve ser debitado na conta
pessoal do presente presidente
da República. A esse respeito,
quero contar um episódio que
ocorreu comigo.
Em um sábado de janeiro de
2020 eu almoçava com minha

A Europa tem um papel
interlocutório na crise iraniana?
mãe, uma frágil senhora de 75
anos, em um restaurante de um
bairro de classe média/classe
média alta de Curitiba; minha
mãe tem problemas de audição
e tenho que falar alto para ela
ouvir. Como deve ser evidente,
estou profundamente insatisfeito e irritado com o atual governo do Brasil; por isso, comento
com ela os problemas indicados acima, lembrando que, em
Curitiba, as classes média e alta
votaram maciçamente em Bolsonaro (em nome do “antipetismo”) e que, portanto, elas são
responsáveis por isso tudo.
À minha frente, atrás de minha mãe, sentava-se um homem
de meia-idade com dois idosos,
presumivelmente seus pais; ele
demonstrava ouvir minha peroração. Quando ele saía, resolveu falar comigo: bateu-me no
ombro, segurou-me e começou
a falar; eu disse que não lhe
dava autorização para segurarme e que, portanto, não tinha
interesse em falar com ele.
A reação? “Se você estivesse
sozinho na rua seria diferente”.
“Sozinho na rua”, ou seja, sem
testemunhas (incluindo minha
mãe) nem câmeras; “seria diferente”, ou seja, ele faria o possível para brigar comigo e, de
preferência, para espancar-me.
Como procurei gravá-lo com
meu celular, ele deu-me tapas e
jogou o meu telefone no chão;
como se não bastasse, em apoio
à violência gratuita do ﬁlho, o
seu pai, ignorando o contexto
da situação, xingou-me de “vagabundo ﬁlho da puta”. Minha
mãe assistia a tudo muda e assustada. É claro que do restaurante fui à delegacia de polícia
prestar queixa.
Desde o ﬁm do regime militar até a eleição de Bolsonaro,
esse tipo de violência política
era cada vez mais excepcional no Brasil; todavia, a partir
de meados de 2018, o país assiste cada vez mais a casos assim, com ameaças pessoais a
cidadãos que têm a ousadia de
criticar o presidente da República – aliás, de maneira torpe,
muitas ameaças são estendidas
a seus familiares –, sem falar
nas variadas violências que
grupos sociais detestados pelo
presidente têm sofrido (mesmo
quando são apoiadores dele).
“Ah, mas Bolsonaro não é o
responsável direto por isso!”.
Talvez: na violência que eu sofri, não foi o presidente o seu
autor, mas é inegável que o seu
exemplo é poderoso e, acima de
tudo, legitimador.
“Se você estivesse sozinho
na rua seria diferente”... se eu
estivesse sozinho na rua, minhas liberdades de pensamento
e expressão resultariam em espancamento. Em nome do “antipetismo”, os eleitores de Bolsonaro legitimaram esse tipo de
comportamento (isso quando
não o praticam), normalizando
a violência política. O Brasil
caminha célere para o desastre.

 Gustavo Biscaia
de Lacerda
Sociólogo da UFPR e doutor em
Sociologia Política.

A crise iraniana, que corre o risco de
degenerar em um conﬂito de larga escala, entre Washington e Teerã, já produziu
vários resultados tangíveis e, dentre esses, provavelmente, também, há o (quase) golpe de graça ﬁnal dado ao notório
Acordo Nuclear Iraniano, que já estaria
morrendo após a retirada unilateral dos
Estados Unidos do mesmo. Na realidade, a saída de Washington não encerrou
automaticamente o pacto que vê, como
partes contratantes, a presença da União
Europeia, Rússia, China, Alemanha,
Reino Unido, França e, claro, do Irã. Os
parceiros europeus, mas geralmente a
comunidade internacional, provavelmente não têm interesse no desenvolvimento
de armas nucleares por parte de Teerã e
devem tentar fazer todo o possível para
sarar o que resta do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês). Ministros das Relações Exteriores
de Berlim, Paris e Londres se reuniram,
no dia 6 de ferreiro, em Bruxelas, para
tentar desenvolver uma resposta à crise
em curso.
Uma única linha
O alemão Heiko Maas exortou outras
potências europeias a implementar uma
resposta coordenada à decisão de Teerã
de violar os limites do enriquecimento de
urânio previstos pelo acordo, enquanto
seu colega francês, Jean-Yves Le Drian,
aﬁrmou que a substância do pacto está
desaparecendo lentamente e será necessário decidir se deve iniciar um procedimento formal de infração contra o Irã,
o que poderia culminar na imposição de
sanções, por parte das Nações Unidas. A
evolução da situação, na realidade, está
intimamente ligada à conclusão da crise
que opõe Washington e Teerã. As nações
do Velho Continente, de fato, são relativamente marginais no cenário atual e o
foco da questão, agora, mudou da diplomacia para o risco de um conﬂito armado

 Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa do CNR
(Itália), é editor da revista Italiamiga.

O Rio de Janeiro e a crise da água
O Rio de Janeiro vive mais uma crise:
desta feita relacionada com a água. Há
quase um mês, ela tem chegado turva e
com cheiro e gosto fortes, ocasionando
preocupação e mal estar, agravados pela
falta de informação mais objetiva das autoridades.
É mais um capítulo da falta de atenção
do Poder Público, nos últimos anos com
as obras necessárias para a implementação de uma rede de esgotos capaz de reduzir os impactos, cada vez maiores, do
despejo “in natura” de esgoto proveniente de residências/indústrias no Guandu,
sem o devido tratamento.
Empresas públicas que cuidam de
áreas mais técnicas não podem ser negociadas pelo Governo, nos momentos de
negociações politicas, com o desmonte
de uma estrutura existente formada por
especialistas , que em última instância
dominam a informação conceitual necessária. Não me venham com teorias
de conspiração, de sabotagem pois sinceramente não trazem solução para o
problema e acabam tirando o foco da real
situação, que deve ser a criação urgente
de um programa municipal de tratamento
do esgoto, com verbas estaduais e federais, sem ﬁcar empurrando com a barriga
de quem é a atribuição para uma resposta
real.
O grande desaﬁo está não só nas obras,
mas no monitoramento contínuo e sobretudo supervisão da operação para que
se possa evitar um colapso real a médio
prazo.
Como sempre, as atividades econômicas do Estado que dependem da

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

entre as partes que, se se materializar, estaria destinado a subjugar qualquer resíduo de entendimento.
As perspectivas
O caso do nuclear iraniano, de fato,
destaca a mudança progressiva, iniciada há várias décadas, do centro político
mundial da Europa para os Estados Unidos e que, com toda a probabilidade, sofreu uma aceleração adicional, devido à
tomada de decisões da política externa
do país, pela administração Trump. Os
aliados europeus, em várias ocasiões,
pareciam particularmente irrelevantes
quando Washington, em primeiro lugar,
tendia a satisfazer seus próprios escopos
e objetivos, preferindo o unilateralismo
ao multilateralismo. O acordo entre Teerã e o resto da comunidade internacional,
indesejado por Washington, provavelmente fracassará, apesar dos esforços das
nações do Velho Continente, para prolongar sua vida. A única saída da situação
atual parece, no momento, um improvável fortalecimento da União Europeia, o
que poderia levar à criação de um polo
alternativo no cenário mundial e, portanto, também, levar a remover iniciativas
políticas da mão única de Washington
ou Moscou. Esta perspectiva parece, no
entanto, difícil de alcançar: conciliar as
prioridades políticas dos vários e numerosos Estados-Membros da União Europeia exigiria, de fato, um fortalecimento
das instituições comunitárias atualmente
fora de alcance e que, de qualquer forma,
exigiria a vontade dos próprios participantes. Parece, portanto, provável que,
mesmo em um futuro próximo, a voz da
Europa continue fraca, e isso marginalizará cada vez mais as posições políticas
do Velho Continente.

água, como o turismo ﬁcam prejudicadas com matérias sendo veiculadas
em mais de 85 veículos nacionais e internacionais sobre a crise e o início de
introdução de informações nos travel
advisories, que indicam em informes
produzidos por países estrangeiros para
seus nacionais sobre destinos turísticos. O que mais me incomoda é a falta
de monitoramento de tais veiculações
e esclarecimentos ou respostas. Volto a
sugerir a criação de um serviço no âmbito das entidades turísticas do estado e
do município, que possam acompanhar
o que acontece e responder com transparência e informações reais.
Não adiante investimentos em escritórios no exterior, sem orçamento real para
tal mas sobretudo sem uma estrutura que
funcione o ano inteiro levantando tudo
que sai de positivo e negativo e tentando fazer um trabalho de esclarecimento,
inclusive com turistas que já estão aqui.
Precisamos com tantos problemas que
acontecem por aqui, buscar com urgência uma ação de respostas rápidas, que
podem também receber ajuda de nossas
embaixadas e consulados.
A crise da água é mais um momento
de reﬂexão para políticas públicas reais
e não soluções paliativas para acalmar as
pessoas...

 Bayard Do Coutto Boiteux
Professor universitário e escritor, é vicepresidente-executivo da Associação dos
Embaixadores de Turismo e superintendente
do Instituto Preservale. (www.
bayardboiteux.com.br)
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País cria 644 mil novas
vagas e fecha 220,5 mil
Trabalho
intermitente
alcança 85,7
mil empregos

O Brasil registrou a criação de 644 mil novas vagas
de emprego formal no ano
passado, 21,63% a mais que
o registrado em 2018. De
acordo com o Ministério da
Economia, é o maior saldo
de emprego com carteira assinada em números absolutos
desde 2013. O saldo foi positivo para todas as unidades da
federação, com destaque para
São Paulo, com a geração de
184,1 mil novos postos, Minas Gerais, com 97,7 mil, e
Santa Catarina, com 71,4 mil.
Dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira, mostram que o
estoque de empregos formais
chegou a 39 milhões de vínculos. Em 2018, esse número
tinha ficado em 38,4 milhões.
Isso mostra que, em termos de
vagas ocupadas, o resultado
fica menos expressivo.
Primeiro ano
Também é bom lembrar
que o resultado, para o primeiro ano de governo, fica
desconectado de um país que
está saindo da maior recessão da sua história. Em seu
primeiro ano de governo, em
2003, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) obteve um resultado um pouco melhor no Ca-

ged, com a abertura líquida de
825.133 postos de trabalho.
No primeiro ano do segundo
mandato , em 2007, a geração
de empregos formais chegou
a 1,893 milhão, crescendo sobre o saldo positivo de 1,485
milhão do ano anterior.
Em 2019 houve 220,5 mil
desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado. Dessa forma, na realidade o país conseguiu aumentar
o número de brasileiros trabalhando em 424 mil com emprego formal. Os desligamentos ocorreram principalmente
em serviços (108,8 mil), comércio (53,3 mil) e indústria
de transformação (35 mil).
Na modalidade de trabalho
intermitente, o saldo ficou positivo em 85,7 mil empregos.
O melhor desempenho foi do
setor de serviços, que fechou
2019 com 39,7 mil novas
vagas. No comércio, o saldo
ficou em 24,3 mil postos; na
indústria da transformação,
10,4 mil; e na construção civil
10 mil. As principais ocupações nessa modalidade foram
assistente de vendas, repositor
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Na luta contra Irã Trump
quer bloquear tudo

de mercadorias e vigilante.
Setor de serviços
Todos os oito setores da
economia registraram saldo positivo no último ano. O
destaque ficou com o setor
de serviços, responsável pela
geração de 382,5 mil postos.
No comércio, foram 145,4 mil
novas vagas e na construção
civil, 71,1 mil. O menor desempenho foi o da administração pública, com 822 novas
vagas.
De acordo com o Caged,
também houve aumento real
nos salários. No ano, o salário médio de admissão foi
de R$ 1.626,06 e o salário
médio de desligamento foi
de R$ 1.791,97. Em termos
reais - considerado o deflacionamento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) -, registrou-se
crescimento de 0,63% para
o salário médio de admissão
e de 0,7% para o salário de
desligamento, na comparação com novembro do ano
passado.

Profissionais estão insatisfeitos
Apesar de o Caged ter comemorado aumento real nos
salários em 2019, com o salário médio de admissão em R$
1.626,06 e o de desligamento
em R$ 1.791,97, profissionais
com nível superior atualmente empregados acreditam que
merecem ganhar mais. Tanto
assim que 34% estão insatisfeitos com o atual salário e 6%
estão muito insatisfeitos. É o
que aponta o Índice de Confiança Robert Half (ICRH).
O principal motivo da insa-

Conjuntura

tisfação para 43% dos entrevistados é o fato de realizarem
mais funções ou terem mais
responsabilidades do que o
previsto na contratação. Além
disso, 22% avaliam que recebem menos do que a média
do mercado e 11% recebem
menos quando se comparam
a pessoas com o mesmo cargo dentro da empresa. Outros
motivos ainda são a falta de
benefícios
não-financeiros
(7%) ou horas trabalhadas acima do acordado (4%).
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O governo dos Estados
Unidos acrescentou à sua
lista de sanções para quem
apoia o Irã, quatro empresas de petróleo e petroquímicas, duas delas têm sede
em Hong Kong e as outras,
em Xangai e além de dois
indivíduos.
Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, as firmas ajudaram
a Companhia Nacional de
Petróleo do Irã a exportar
o produto e derivados aos
Emirados Árabes Unidos e
à China. O valor de exportação equivale, ao todo, a
milhões de dólares.
Medida similar
Medida similar foi adotada pelo Departamento de
Estado, que anunciou na
quinta-feira (23), a inclusão
de novas entidades à sua
lista de sanções. Uma empresa na China continental
e duas firmas baseadas em
Hong Kong, além de dois
indivíduos, foram acrescentados à lista. Uma das
companhias com sede em
Hong Kong também está na
relação do Departamento
do Tesouro.
‘Pressão máxima1
O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse,
no Twitter, que “a pressão
máxima sobre o regime
iraniano irá continuar até
que seu comportamento
mude”. Ele alertou que entidades ou indivíduos que
apoiam atividades irania-

nas serão alvo de sanções.
Na terça-feira, os EUA
já haviam designado 15
aeronaves como propriedade bloqueada da estatal
venezuelana PdVSA, a
mais recente medida para
pressionar o governo do
presidente
venezuelano
Nicolás Maduro. O Departamento do Tesouro dos
EUA também informou em
comunicado que aeronaves
designadas são propriedades das quais a PdVSA tem
interesse.
Várias aeronaves foram usadas para transportar
membros seniores do governo Maduro, e algumas foram
operadas de maneira insegura nas proximidades de aeronaves militares dos EUA,
segundo o comunicado.
Como resultado dessa ação,

os norte-americanos estão
cientes de que não podem
fazer transações com essas
aeronaves.
Os EUA seguem uma
política de sanções econômicas e isolamento diplomático contra o governo
venezuelano em apoio ao
líder da oposição, Juan
Guaidó. No início deste
mês, o Tesouro colocou
na lista sete delegados da
Assembleia Nacional da
Venezuela, alegando que
as pessoas designadas “tomaram medidas para minar o processo eleitoral
na Assembleia Nacional”.
Durante sua reunião de
segunda-feira com Guaidó
na Colômbia, Mike Pompeo disse que Washington
tomaria outras ações para
apoiar Guaidó.

Esper critica PC chinês
O Partido Comunista
da China criou um estado
de vigilância que usa inteligência artificial para
reprimir minorias de muçulmanos e defensores da
democracia.
A avaliação é do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper,
afirmar nesta sexta-feira,
em Washington, que “enquanto falamos, o Partido
Comunista está usando
inteligência artificial para
reprimir comunidades de
minorias e manifestantes
defensores da democracia”.

Segundo ele, a China é
alvo de críticas de ativistas, estudiosos, governos
internacionais e especialistas em direitos humanos da
Organização das Nações
Unidas por promover prisões em massa e vigilância
rígida sobre a minoria muçulmana Uighur e outros
grupos que consideram
Xinjiang como seu lar.
“O partido construiu um
Estado de vigilância do
século 21 com capacidades sem precedentes para
censurar e violar os mais
básicos direitos humanos”,
afirmou Esper.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/12/2019. I. Data, Hora e Local: Realizada em 12/12/2019,
às 19h, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1400, lojas
249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação na forma do
§6º do Art. 13 do Estatuto Social da Cia., tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração.
III. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. IV. Ordem do Dia:
Discutir e deliberar sobre (i) a designação do presidente e do vice-presidente do Conselho de Administração, nos termos do
Art. 12, §3º, do Estatuto Social; (ii) a aprovação dos seguintes documentos de governança corporativa da Cia., de modo a
atender o disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente): (a) Política de Remuneração da Cia.; (b) Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria da Cia.; (c) Política de Gerenciamento de Riscos da Cia.; (d) Política de Transações com
Partes Relacionadas da Cia.; (e) a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários da Cia.; (f) a nova Política de Divulgação
de Informações Relevantes da Cia.; e (g) o novo Código de Ética e Conduta da Cia.; (iii) a criação e a instalação de Comitê de
Auditoria não-estatutário da Cia.; (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (v) a aprovação dos seguintes regimentos
internos da Cia.: (a) Regimento Interno do Conselho de Administração da Cia.; e (b) Regimento Interno do Comitê de Auditoria;
(vi) a ratificação da eleição dos atuais diretores da Cia., bem como o aditamento dos respectivos termos de posse, para prever
cláusula compromissória exigida nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (vii) a ratificação da aprovação do Calendário
Anual de Eventos Corporativos aprovado pela Diretoria disponibilizado no site da CVM e no site de Relações com Investidores
da Cia. em 10/12/2019; e (viii) a autorização da Diretoria da Cia. a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificação dos atos já realizados. V. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: 1. Aprovar, nos termos do Art. 12, §3º, do Estatuto Social,
a designação dos seguintes membros do Conselho de Administração para as funções de presidente e vice-presidente do
Conselho de Administração: (i) Pedro Henrique Chermont de Miranda, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da
cédula de identidade RG nº 9.299.832-7-IFP/RJ, CPF/MF nº 023.120.657-70, com endereço no Rio de Janeiro/RJ, na Av.
Niemeyer, 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220, para exercer a função de presidente do Conselho de Administração; e (ii)
Bruno de Mello Pereira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10048539-0IFP/RJ, CPF nº 054.224.087-48, com endereço comercial no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP
22450-220, para exercer a função de vice-presidente do Conselho de Administração. Aprovar os seguintes documentos de
governança corporativa da Cia., observado o disposto no item 2.1 abaixo: (i) a Política de Remuneração da Cia., em conformidade com o Art. 32, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado, nos termos do Anexo I à presente ata; (ii) a Política de Indicação
de Membros do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria da Cia., em conformidade com o Art. 32, inciso II, e o
Art. 33 do Regulamento do Novo Mercado, nos termos do Anexo II à presente ata; (iii) a Política de Gerenciamento de Riscos
da Cia., em conformidade com o Art. 32, inciso III, e o Art. 34 do Regulamento do Novo Mercado, nos termos do Anexo III à
presente ata; (iv) a Política de Transações com Partes Relacionadas da Cia., em conformidade com o Art. 32, inciso IV, e o Art.
35 do Regulamento do Novo Mercado, nos termos do Anexo IV à presente ata; e a nova Política de Negociação de Valores
Mobiliários da Cia., em conformidade com o Art. 32, inciso V, e o Art. 36 do Regulamento do Novo Mercado, nos termos do
Anexo V à presente ata; bem como a nova Política de Divulgação de Informações Relevantes da Cia., nos termos do Anexo VI
à presente ata. Com a entrada em vigor da nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e da nova Política de Divulgação
de Informações Relevantes, observado o disposto no item 2.1 abaixo, ficará revogado o atual Manual das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Cia. (conforme aprovado em RCA realizada em 24/04/2018);
e o novo Código de Ética e Conduta da Cia., em conformidade com o Art. 31 do Regulamento do Novo Mercado, nos termos
do Anexo VII à presente ata. Com a entrada em vigor do novo Código de Ética e Conduta, observado o disposto no item 2.1
abaixo, ficará revogada a sua versão vigente (conforme aprovada em RCA realizada em 21/12/2018). A eficácia dos documentos de governança corporativa aprovados nos termos do item 2 acima fica condicionada à divulgação do anúncio de início da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações de emissão da Cia. (“Oferta”), bem como à conclusão do processo de migração da Cia. entre segmentos especiais de governança corporativa da B3, do segmento denominado Bovespa Mais
para o segmento denominado Novo Mercado (“Migração ao Novo Mercado”); sendo certo que, com relação aos documentos
aprovados nos termos dos subitens (v) e (vi) do item 2 acima, mantêm-se em vigor, até tal data, o Manual das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Cia. e o Código de Ética e Conduta da Cia., conforme
aprovados, respectivamente, nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 24/04/2018 e em 21/12/2018. 2.
Aprovar a criação e a instalação do Comitê de Auditoria não-estatutário da Cia., em conformidade com o Art. 22 do Regulamento do Novo Mercado; Em vista da aprovação do item 3 acima, aprovar a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da Cia., com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data: (i) Eduardo Khair Chalita, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 04340487-0-IFP-RJ, CPF nº 600.137.107-53, residente e domiciliado
no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Faro, 41/605, Jardim Botânico, CEP 22461-020, de modo que, nos termos do Art. 22, inciso V,
item (a), do Regulamento do Novo Mercado, o Sr. Eduardo Khair Chalita é também conselheiro independente da Cia., nos
termos do Regulamento do Novo Mercado; (ii) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade nº 45891, expedida pelo CREA/RJ, CPF nº 399.935.827-00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/
RJ, na Av. João Cabral de Mello Neto 350, apto. 1704, bloco 1, Barra da Tijuca, CEP 22775-057, de modo que, nos termos do
Art. 22, inciso V, item (a), do Regulamento do Novo Mercado, o Sr. Roberto Carmelo de Oliveira é também conselheiro independente da Cia., nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e (iii) Bruno de Mello Pereira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10048539-0-IFP/RJ, CPF nº 054.224.087-48, com endereço comercial no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220, de modo que, nos termos do Art. 22, inciso
V, item (b), do Regulamento do Novo Mercado, o Sr. Bruno de Mello Pereira tem reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos
administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes. 2.1. Os membros do Comitê de
Auditoria ora eleitos tomaram posse na presente data, conforme os termos de posse constantes do Anexo VIII à presente ata.
3. Aprovar os seguintes regimentos internos da Cia.: (i) o Regimento Interno do Conselho de Administração da Cia., em conformidade com o Art. 25 do Regulamento do Novo Mercado, nos termos do Anexo IX à presente ata; e (ii) o Regimento Interno
do Comitê de Auditoria da Cia., em conformidade com o Art. 22, inciso II, e Art. 25 do Regulamento do Novo Mercado, nos
termos do Anexo X à presente ata. A eficácia dos regimentos internos aprovados nos termos do item 5 acima fica sujeita à divulgação do anúncio de início da Oferta, bem como à conclusão da Migração ao Novo Mercado. 4. Ratificar a eleição dos
atuais diretores da Cia., (i) Sr. Túlio Cintra, Diretor Presidente, (ii) Sr. Marcelo Gonçalves Costa, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e (ii) Sr. Yoshiro Marcelo Sakaki Leal, Diretor de Operações, conforme eleitos em RCA realizada em
01/03/2019, observado que referidos diretores da Cia. deverão celebrar, na presente data, aditamento aos respectivos termos
de posse, de forma a se prever a cláusula compromissória obrigatória prevista no Regulamento do Novo Mercado, nos termos
do Anexo XI à presente ata; 5. Ratificar a aprovação do Calendário Anual de Eventos Corporativos disponibilizado no site da
CVM e no site de Relações com Investidores da Cia. em 10/12/2019. 6. Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências e
praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações constantes desta ata, bem como ratificar os atos já realizados. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente ata é
cópia da original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 12/12/2019. Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pedro Henrique Chermont de Miranda; Bruno de Mello Pereira; Roberto Carmelo de Oliveira; Eduardo Khair Chalita e Pedro Hermes da Fonseca Rudge.
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Verão: todos os motivos
para se beber vinhos brancos
É verão! E, por enquanto, ainda ameno no Rio de Janeiro,
mas não a ponto de dispensar bebidas e comidas mais refrescantes, frugais, muitas vezes não identificadas com o tipo de
vinho mais difundido mundialmente como sendo o “vinho
bom”, ou seja, o vinho tinto. Nessa época do ano, boa parte
das lojas especializadas aproveitam para lançar promoções de
renovação de estoque, porque as vendas de vinhos costumam
cair radicalmente, contrariamente ao período de inverno, mais
associado ao vinho. É hora de atrair o público consumidor
para beber vinhos refrescantes. Por este motivo, quebrei a sequência de artigos sobre vinhos italianos para introduzir um
artigo sobre brancos e o seguinte, que será sobre vinhos rosados. Em seguida, retomo a cobertura da Itália vitivinícola.
No Brasil, especialmente, com o reconhecimento da boa
qualidade dos espumantes nacionais, as pessoas já têm nas
borbulhas uma grata opção para o verão. Alguns tendem a
encarar o espumante como uma bebida à parte, no entanto,
ele é um tipo de vinho, cuja característica principal é ser efervescente, diferindo dos outros vinhos, tecnicamente denominados “vinhos tranquilos”.
Verão pede vinhos espumantes, brancos e rosados, basicamente porque são mais frescos, leves, versáteis, podendo
acompanhar boa parte das situações cotidianas, principalmente no verão, isto é: praia, piscina, cachoeira, samba, carnaval,
acompanhando saladas, comidinhas leves ou uma noite inteira. Meus alunos de vinhos sabem como eu sou defensora
do vinho branco, por gosto pessoal e por enxergar neles muitas propriedades positivas. As pessoas ficam impressionadas
quando apontamos a variedade de brancos existentes, pouco
familiares ao consumidor, em função de preconceitos e de
pouca disponibilidade no mercado, uma vez que é um vinho
que vende menos. No grande varejo, predominam Chardonnay, Sauvignon Blanc e Vinhos Verdes.
Apesar da mais lógica associação entre o clima quente e
vinhos frescos do ponto de vista do consumo, quando nos
voltamos para o universo da produção, encontramos muitas
vezes o contrário: lugares com estações muito quentes e secas
(como as regiões vitivinícolas mais consagradas dos nossos
vizinhos latino-americanos) contam com um DNA bem apropriado para a produção de vinhos tintos, enquanto que nas
regiões mais frias – seja em função da latitude, da altitude
ou da proximidade de massas de ar mais frias – predominam
a produção de vinhos brancos. É como se produzíssemos o
vinho mais apropriado para o consumo dos outros. Por exemplo, boa parte da produção vitivinícola da Europa Central e
Norte (Norte da França, Alemanha, Suíça, Áustria) tem como
tesouros produtivos os seus vinhos brancos, embora possam
beber vinho tinto sem esforço em boa parte do ano.
Mas para isso existe um mercado global no qual pode-se
beber de tudo em qualquer época do ano. A minha sugestão é
que experimentem outras uvas e novas regiões, como: o fresco e floral Torrontés argentino; os vinhos brancos da Rueda
(Espanha), feitos da uva Verdejo; vinhos portugueses da uva
Alvarinho e os seus parentes espanhóis, da Albariño; outras
cepas portuguesas, como Arinto e Encruzado, duas pérolas
regionais; Chenin Blanc da África do Sul e da França (esses
mais caros); brancos do nordeste italiano (Friuli e Trentino/
Alto Adige); Riesling alemão, ainda pouco disponível e caro,
mas com algumas exceções; Gewurztraminer da Alsácia, uma
pérola mais cara, mas rara; Viognier do Sul da França. Enfim,
há muito mais e isso é só para sugerir uma diversificação.
Citei algumas uvas em seus melhores habitats, mas isso não
impede de conhecê-las em versões brasileiras e dos nossos
países produtores vizinhos.
Preparei uma relação de vinhos disponíveis no mercado de
uvas brancas que não sejam Chardonnay e Sauvignon Blanc e
com preço acessível – até R$ 100,00 – como dica para começarem a explorar o universo de vinhos brancos. Boa parte deles são vendidos pela internet, e alguns apresentam os preços
indicados só neste período de promoção.
Vinhos

País

Importador/
Distribuidor

Preço

Cesare Pavese
Roero Arneis

Itália

Enoeventos

R$ 80,00

Querbach Riesling
Sur Lie Qba

Alemanha Enoeventos

R$ 95,00

Masso Antico
Fiano Di Salento

Itália

Enoeventos

R$ 80,00

Fraga Da Galhofa
Bco Doc Douro

Portugal

Casa Rio Verde

R$ 86,50

Feudo Arancio Grillo
Doc Sicilia 2018

Itália

Casa Rio Verde

R$ 77,90

Falernia Pedro
Ximénez Reserva

Chile

Premium Wines

R$ 69,00

Sanz Classico Rueda

Espanha

Premium Wines

R$ 92,00

Passione Natura – Lupi
Reali Trebbiano D Abruzzo

Itália

Zahil/Rex
Bibendi

R$ 82,00

Cantolio –
Cleonymus Fiano

Itália

Zahil/Rex
Bibendi

R$ 82,00

Torcello Moscato

Brasil

Cave Nacional

R$ 69,00

Riesling Alma Única

Brasil

Cave Nacional

R$ 94,00

Blandine Le Blanc

França

Monvin

R$ 90,00

Familia Valdelana Viura

Espanha

Monvin

R$ 75,00

Dom. Crès Ricards
Mars.-roussanne

França

Decanter

R$ 57,86

Verdejo Maques De Toledo

Espanha

Decanter

R$ 72,90

Aniello Blanco
De Pinot Noir

Argentina

Worldwine

R$ 64,20

Bougrier Muscadet
Sèvre & Maine

França

Worldwine

R$ 99,00

Beronia Verdejo Rueda

Espanha

Griffe Dos
Vinhos Cadeg

R$ 75,90

Torrontés Colomé

Argentina

Griffe Dos
Vinhos Cadeg

R$ 67,90

q Para saber mais sobre grupos de estudos sobre vinhos
e turmas abertas da Cafa Wine School no Brasil, visite o site
miriamaguiar.com.br / Instagram: @miriamaguiar.vinhos

COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências
de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de 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 adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias,
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela
contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de 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 empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços
no mês de 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 associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e
condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços
profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês
de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência 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, mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos
Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País,
inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado
doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários
não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos
de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de 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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DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas,
as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio,
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio
de 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 fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores,
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos,
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória
2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas
no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
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COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO – COMISSÕES OU
CORRETAGENS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que receberam de outras
pessoas jurídicas, no ano-calendário de 2019, importâncias a título de comissões ou corretagens relativas à colocação ou negociação de títulos de renda fixa; operações realizadas
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; distribuição de emissão de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue como agente da
companhia emissora; operações de câmbio; vendas de passagens, excursões ou viagens;
administração de cartões de crédito; prestação de serviços de distribuição de refeições pelo
sistema de refeições-convênio; e prestação de serviços de administração de convênios.
COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO – SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PESSOAS OBRIGADAS: Agências de propaganda que recolheram o Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos de outras pessoas jurídicas
pela prestação de serviços de propaganda e publicidade, realizados no ano-calendário de
2019.

COMUNICAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES SUSPEITAS – PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS - Organizações contábeis e profissionais da
contabilidade, exceto aqueles com vínculo empregatício em organizações contábeis, que
prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade,
auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas operações relacionadas a seguir realizadas por seus clientes, pessoas físicas ou jurídicas, para informar a não
ocorrência de operações e propostas de operações que possam se constituir em indícios
de crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei 9.613/98,
no período de 1-1 a 31-12-2019:
a) compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer natureza;
b) gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;
c) abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários;
d) criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos
fiduciários ou estruturas análogas;
e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e
f) alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas
ou artísticas profissionais.
OBSERVAÇÃO: A comunicação deve ser feita por meio do Portal de Sistemas CFC/CRCs,
no endereço eletrônico http://sistemas.cfc.org.br/Login/.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que
autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2019 dos empregados admitidos
em novembro/2019 que não contribuíram no ano de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PATRONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, que tenham optado
pelo recolhimento.
FATO GERADOR: Capital Social de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em
balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96),
ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA
OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96),
obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma
da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$
30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do
valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a
funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
GFIP/SEFIP – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL – RELATIVA AO 13º SALÁRIO – ANO 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os
empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os
empregadores domésticos e as entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb
13º Salário (Anual).
FATO GERADOR: Contribuições previdenciárias da competência 13, referentes ao 13º
Salário de 2019.
OBSERVAÇÕES: A Gfip/Sefip da competência 13 deve ser utilizada exclusivamente para
prestar informações à Previdência social, relativas a fatos geradores das contribuições
previdenciárias relacionadas ao 13º Salário, não cabendo o recolhimento do FGTS nesta
declaração.
As empresas que não possuem empregados no ano-base específico, mesmo com a não
ocorrência de fato gerador do 13º Salário, deverão enviar Sefip da competência 13 com
ausência de fato gerador (Sefip Negativa).
IR/FONTE – FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras de fundos de investimento imobiliário.
FATO GERADOR: Rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de dezembro/2019, em operações na bolsa de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que
receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País,
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas
as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis,
transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica,
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual
ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça
parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores,
no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo
9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais
receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do
lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS
OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem
realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em exchange, sempre
que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de dezembro/2019. A exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil também prestará as seguintes informações referentes a cada usuário de seus serviços, relativas a 3112-2019: o saldo de moedas fiduciárias, em reais; o saldo de cada espécie de criptoativos,
em unidade dos respectivos criptoativos; e o custo, em reais, de obtenção de cada espécie
de criptoativo, declarado pelo usuário de seus serviços, se houver.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: compra e venda,
permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da
exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações
que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12,
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
SIMEI – OPÇÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
já constituídas até 31-12-2019, enquadradas como MEI – Microempreendedor Individual,
que desejarem optar pelo Simei – Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais
dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional, relativamente ao ano-calendário de 2020.
SIMPLES NACIONAL – COMUNICAÇÃO DA EXCLUSÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2020
- PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Simples Nacional que, no ano-calendário de 2019, verificaram excesso de receita bruta.
SIMPLES NACIONAL – OPÇÃO – ANO-CALENDÁRIO DE 2020 PESSOAS OBRIGADAS:
Pessoas jurídicas, já constituídas em 2019, enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, que desejarem optar pelo Simples Nacional, relativamente ao
ano-calendário de 2020.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS:
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de outubro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da
Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus,
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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Preço de imóvel usado
sobe 35,58% e derruba
vendas em São Paulo

Os preços médios do metro quadrado dos imóveis
usados vendidos por imobiliárias aumentaram 35,58%
em novembro último em
relação a outubro na cidade
de São Paulo e acumulam
alta de 35,95% nos 12 meses
contados a partir de dezembro de 2018. São mais de 30
pontos percentuais acima da
inflação de 3,27% medida
pelo IPCA do IBGE nesse
mesmo período.
O aumento de 35,58% em
novembro foi o maior desde
o início de 2019, segundo os
números apurados mensalmente pelas pesquisas feitas
pelo Conselho Regional de
Corretores de Imóveis do
Estado de São Paulo (Creci-SP) com imobiliárias da
capital. Em novembro, 277
empresas foram consultadas.
A consequência do aumento dos preços médios do
metro quadrado foi a queda
de 17,28% nas vendas na
comparação de novembro
com outubro. Na capital,
68,69% das vendas foram
em apartamentos e 31,31%
em casas.
Em novembro, segundo a
pesquisa Creci-SP, 47,47%
das casas e apartamentos
vendidos tinham preço final
de no máximo R$ 500 mil e
50,79% do total negociado
enquadrou-se nas faixas de
até R$ 6 mil o metro quadrado.
A pesquisa Creci-SP registrou descontos variáveis
sobre os preços fixados

inicialmente pelos donos
dos imóveis vendidos em
novembro na capital. Eles
foram em média de 5,64%
para os situados em bairros
da Zona A, de 13,5% para os
da Zona B, de 7% para os da
Zona C e de 6,75% para os
da Zona D.
A maioria dos imóveis 58,59% do total - foi vendida com pagamento à vista.
Os financiamentos bancários ficaram em segundo lugar, com 38,38%, seguidos
pelo pagamento parcelado
pelos donos dos imóveis,
com 2,02%, e pelos consórcios imobiliários, com
1,01%.
A Zona C, que reúne
bairros como Tremembé e
Vila Guilherme, e a Zona A
foram onde mais se vendeu
imóveis usados em novembro - 36,36% e 37,39% do
total, respectivamente. O
restante distribuiu-se pelas
Zonas B e D, ambas com
11,09%; e pela Zona E, que
agrupa bairros como São
Miguel Paulista e Parelheiros, com 4,07%.
A pesquisa Creci-SP também apurou que a preferência dos compradores em novembro recaiu sobre os imóveis de padrão médio, com
74% de participação no total
vendido, seguido pelos de
padrão luxo (10%) e padrão
standard (16%).
Já o número de imóveis
residenciais alugados em
novembro na cidade foi
10,93% menor que o de
outubro, segundo apurou

a pesquisa que o Creci-SP
fez com 277 imobiliárias.
Do total de imóveis alugados 51,52% eram apartamentos, e 48,48% eram
casas.
A queda de 10,93% no
número de novas locações
em novembro reduziu de
32,68% para 21,75% o saldo
positivo acumulado no período de dezembro de 2018 a
novembro último.
Ao contrário do que ocorreu com os preços de venda
dos imóveis usados, os valores médios dos aluguéis
novos caíram 0,74% em
relação a outubro, mas nos
12 meses contados desde
dezembro de 2018 acumulam aumento de 11,51%
para uma inflação de 3,27%
nesse mesmo período, a do
IPCA do IBGE.
Mais da metade dos imóveis alugados em novembro
(55,05%) vai custar aos inquilinos aluguéis mensais de
até R$ 1.400. No segmento
de apartamentos, o aluguel
que mais aumentou foi o de
apartamentos de três dormitórios em bairros da Zona
C - subiu da média de R$
2.767,59 em outubro para
R$ 3.794,44 em novembro,
uma alta de 37,1%.
Entre as casas, o aluguel
que mais subiu - 26,01%
em média - foi o das de dois
dormitórios situadas em
bairros da Zona B, que pulou de R$ 1.314,29 em outubro para R$ 1.656,15 em
novembro, segundo a pesquisa Creci-SP.
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Para 45% dos inadimplentes
situação financeira está pior
Cresceu de 24% para 26%
o número de consumidores inadimplentes que veem
uma melhora da situação financeira na comparação do
2º semestre de 2019 com o
mesmo período de 2018. Os
dados são da pesquisa Perfil
do Consumidor, realizada
pela Boa Vista durante os
últimos seis meses de 2019,
com mais de 2.100 consumidores em todo o Brasil. Ainda considerando apenas os
consumidores inadimplentes, outros 29% afirmam que
a situação continuou igual
(eram 28%) e 45% veem a
situação pior, uma queda de
3 p.p (pontos percentuais)
em relação ao 2º semestre de
2018.
Já quando se leva em
conta apenas os consumidores adimplentes, ou seja,
sem restrição ao CPF, 42%
afirmam que a situação financeira está melhor, segui-

dos de 32% que enxergam
que nada mudou e 26% que
veem uma piora da situação.
Número de dívidas
Questionados sobre o
número de dívidas, vencidas ou não, no 2º semestre
de 2019 em comparação ao
período equivalente do ano
anterior, 42% afirmaram
que a quantidade de dívidas
diminuiu (versus 43% no
2º semestre de 2018), 29%
que continuou igual (contra
28%) e 29% consideram que
aumentou (mesmo número
do último semestre do ano
anterior).
Levando em conta apenas
os consumidores inadimplentes, 36% afirmam que
aumentou o número de dívidas (eram 34% em 2018),
34% que diminuiu (versus
33%) e para 30% a quantidade de dívidas continuou

a mesma (contra 33% na
mesma comparação). Entre
os adimplentes, 52% afirmam que diminuiu o número de dívidas (contra 50%
em 2018), 26% que continuou igual (versus 25%) e
para 22% aumentou (eram
25%).
A pesquisa também questionou os consumidores
sobre as expectativas para
2020. 91% dos consumidores em geral esperam melhora com relação às finanças
pessoais para este ano de
2020, 6% preveem que a situação permaneça a mesma e
3% que piore.
Entre os inadimplentes,
93% estão otimistas com a
melhora da situação neste
ano, 5% acreditam que permanecerá igual e 2% que irá
piorar. Já entre os adimplentes, 90% acreditam em melhora, 7% em estabilidade e
3% em piora.

Confiança do consumidor
cai 1,2 ponto em janeiro
O Índice de Confiança do Consumidor
(ICC), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 1,2
ponto de dezembro de
2019 para janeiro deste
ano e atingiu 90,4 pontos, em uma escala de
zero a 200. A queda veio
depois da alta de dois
pontos na passagem de
novembro para dezembro.

O resultado de janeiro foi puxado principalmente pelo Índice de
Expectativas, que mede
a confiança do consumidor em relação aos
próximos meses e que
recuou 1,4 ponto. Com
isso, o subíndice atingiu
98,9 pontos.
O Índice da Situação
Atual, subíndice que
mede a confiança dos
consumidores no mo-

mento presente, caiu 0,9
ponto e chegou a 78,7.
Os componentes que
mais influenciaram a
queda do ICC foram a
intenção de compras de
bens duráveis nos próximos meses (menos
5,4 pontos) e a percepção dos consumidores
sobre a situação financeira da família no momento (menos 3,2 pontos).
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de Dezembro de
2019. I. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de dezembro de 2019, às 18 horas,
na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1400,
lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. II. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme Anexo I à presente ata. III. Mesa: Presidente: Sr. Túlio
Cintra; Secretário: Sr. Marcelo Gonçalves Costa. IV. Ordem do Dia: Discutir e
deliberar sobre (i) o pedido, perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), de
migração da Companhia entre segmentos especiais de governança corporativa
da B3, do segmento denominado Bovespa Mais para o segmento denominado
Novo Mercado (“Novo Mercado” e “Pedido de Migração”) e adesão da Companhia
às regras e requisitos aplicáveis ao Novo Mercado; (ii) o grupamento das ações
do capital social da Companhia; (iii) o aumento do montante relativo ao limite do
capital autorizado da Companhia; (iv) a alteração do número de membros que
poderão compor o Conselho de Administração da Companhia, incluindo número
mínimo de conselheiros que deverão ser independentes, conforme as regras
estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado, alteração do prazo do
mandato dos conselheiros, bem como a definição do número de membros
efetivos a compor o Conselho de Administração e a eleição dos mesmos; (v) a
alteração das competências da Assembleia Geral e do Conselho de Administração
da Companhia; (vi) a aprovação da remuneração global da administração da
Companhia; (vii) a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia
para, dentre outros, prever as matérias indicadas nos itens (i) a (v) anteriores,
bem como alterá-lo de forma a adaptá-lo às exigências previstas no Regulamento
do Novo Mercado; (viii) a autorização para a realização de oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia,
com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das ações a serem emitidas na Oferta (conforme definido abaixo),
conforme faculdade prevista no artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no
artigo 5º, parágrafo 6º, e no artigo 14, inciso (xix), do Estatuto Social; e (ix) a
autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme caso,
tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à
implementação das deliberações acima, inclusive a realização da Oferta, ficando
ratificados os atos já realizados. V. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: 1. Aprovar o Pedido de
Migração, a adesão da Companhia a todas as regras e requisitos aplicáveis ao
Novo Mercado constantes no Regulamento do Novo Mercado e demais
normativos emitidos pela B3, bem como, caso o Pedido de Migração seja
deferido pela B3, a celebração com B3 do Contrato de Participação do Novo
Mercado, ficando a administração da Companhia autorizada a tomar todas as
medidas necessárias à formalização junto à B3 da adesão ao Novo Mercado.
1.1. Considerando que a saída da Companhia do segmento especial Bovespa
Mais se dará em razão de sua adesão ao segmento especial Novo Mercado, com
a assinatura do Contrato de Participação do Novo Mercado, dispensa-se, nos
termos do item 11.2.1 do Regulamento de Listagem do Bovespa Mais, a
realização da oferta pública referida no item 11.2 de referido regulamento. 2.
Aprovar o grupamento das ações do capital social da Companhia à proporção de
6:1, de modo que o capital social da Companhia passa a ser dividido em
20.653.497 (vinte milhões, seiscentas e cinquenta e três mil, quatrocentas e
noventa e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
passando o caput do artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a redação abaixo:
“Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$73.367.219,62 (setenta e três
milhões, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e sessenta
e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, divido em 20.653.497
(vinte milhões, seiscentas e cinquenta e três mil, quatrocentas e noventa e sete)
de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 3. Aprovar o
aumento do montante relativo ao limite do capital autorizado da Companhia, que
passa de 6.443.354 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentas
e cinquenta e quatro) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, para 27.000.000 (vinte e sete milhões) de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, passando o parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto
Social a vigorar com a redação abaixo: “Parágrafo 1º. O capital social da
Companhia poderá ser aumentado em até 27.000.000 (vinte e sete milhões) de
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
independentemente de alteração a este estatuto social, por meio de deliberação
do Conselho de Administração, que estabelecerá as condições da emissão,
inclusive preço, prazo e forma de integralização.” 4. Aprovar (i) a alteração do
número de membros que poderão compor o Conselho de Administração da
Companhia, que passará do mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) membros
para o mínimo de 5 (cinco) membros e máximo de 9 (nove) membros, dentre os
quais no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser
conselheiros independentes, conforme as regras constantes do Regulamento do
Novo Mercado; (ii) a alteração do prazo do mandato dos conselheiros, que
passará de 1 (um) ano para 2 (dois) anos; e (iii) o número de 5 (cinco) membros
efetivos a compor o Conselho de Administração e a eleição e/ou reeleição,
conforme o caso, dos seguintes membros do Conselho de Administração, em
substituição a todos os atuais membros do Conselho de Administração, com
mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária de acionistas que deliberar
sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020: (i) Pedro
Henrique Chermont de Miranda, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da cédula de identidade RG n.º 9.299.832-7, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o n.º 023.120.657-70, com endereço comercial na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201,
Leblon, CEP 22450-220; (ii) Bruno de Mello Pereira, brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 100485390, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 054.224.087-48, com endereço
comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220; (iii) Pedro Hermes da Fonseca
Rudge, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da cédula de
identidade RG n.º 10.552.959-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º
016.802.887-50, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220; (iv)
Eduardo Khair Chalita, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula
de identidade RG n.º 04340487-0, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o
n.º 600.137.107-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua Faro, 41/605, Jardim Botânico, CEP 22461-020
(“Conselheiro Independente 1”); e (v) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 45891, expedida
pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 399.935.827-00, residente e domiciliado
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral
de Mello Neto 350, apto. 1704, bloco 1, Barra da Tijuca, CEP 22775-057
(“Conselheiro Independente 2” e, em conjunto com o Conselheiro Independente
1, denominados “Conselheiros Independentes”). 4.1. A caracterização dos
Conselheiros Independentes ora eleitos como conselheiros independentes, nos
termos do artigo 17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado, foi atestada por
cada um deles mediante declarações previamente encaminhadas. 4.2. Os
membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse na presente
data, conforme os termos de posse constantes do Anexo II à presente ata, os
quais contemplam a sua sujeição à cláusula compromissória estatutária, nos
termos do artigo 39 do Regulamento do Novo Mercado. 5. Aprovar a alteração
das competências da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da
Companhia, passando o artigo 10 e o artigo 14 do estatuto social da Companhia
a vigorar com a redação prevista abaixo: “Artigo 10. Compete à Assembleia
Geral, além das demais atribuições previstas em lei e neste estatuto social: (i)
reformar o estatuto social; (ii) eleger e destituir os membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, caso instalado, bem como definir o número
de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, caso instalado;
(iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as
demonstrações financeiras; (iv) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão,
cisão, transformação ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da
Companhia; (v) apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou
de autofalência; (vi) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais
grupamentos e desdobramentos de ações; (vii) aprovar planos de outorga de
opção de compra de ações aos seus administradores e empregados, ou a
pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a suas controladas; (viii)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou
pagamento de juros sobre o capital próprio, com base nas demonstrações
financeiras anuais; (ix) deliberar sobre aumento ou redução do capital social,
bem como qualquer decisão que envolva a recompra, resgate ou amortização de
ações, em conformidade com as disposições deste estatuto social, excetuada a
disposição prevista no parágrafo 1º do artigo 5º deste Estatuto Social; (x)
deliberar sobre a emissão de novas ações ou outros títulos conversíveis em
ações, observadas as competências do Conselho de Administração, conforme o
disposto no parágrafo 1º do artigo 5º e no artigo 14, item (xix), deste estatuto
social; (xxi) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta,
quando a respectiva oferta pública de aquisição de ações for formulada pela
própria Companhia; (xxii) aprovar a dispensa da realização da oferta pública de
aquisição de ações no caso de saída do Novo Mercado, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado; e (xiii) anuir para que, em caso de reorganização
societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as
sociedades resultantes não pleiteiem o ingresso no Novo Mercado, nos termos
do Regulamento do Novo Mercado.” “Artigo 14. Compete ao Conselho de
Administração da Companhia, além das demais atribuições previstas na
legislação e na regulamentação aplicáveis, ou neste estatuto social: (i) fixar a
orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) eleger e destituir os diretores
da Companhia e fixar suas atribuições, observando o disposto neste estatuto
social; (iii) aprovar o orçamento anual, o plano de negócios, bem como quaisquer
planos de estratégia, de investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de
expansão da Companhia; (iv) criar e alterar as competências, regras de
funcionamento, convocação e composição dos órgãos de administração da
Companhia, incluindo seus comitês de assessoramento; (v) aprovar orçamento
de comitês de assessoramento, se e quando instaurados; (vi) manifestar–se
previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da
Assembleia Geral; (vii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral,
quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por
Ações; (viii) apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia; (ix)
fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis
da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos necessários; (x) manifestar-se sobre o
relatório da administração e as contas da Diretoria; (xi) determinar a realização
de inspeções, auditoria ou tomada de contas nas subsidiárias, controladas ou
coligadas da Companhia, bem como em fundações que patrocine; (xii)
manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando este estatuto social
assim o exigir; (xiii) deliberar, quando autorizado por este estatuto social, sobre a
emissão de ações ou de bônus de subscrição; (xiv) deliberar sobre a emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, commercial papers, notas
promissórias, bonds, notes e de quaisquer outros títulos de uso comum no
mercado, para distribuição pública ou privada; (xv) autorizar a alienação de bens
do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a
obrigações de terceiros, em montante superior a R$80.000.000,00 (oitenta
milhões de reais); (xvi) aprovar a criação e extinção de subsidiárias ou controladas
no Brasil ou no exterior, bem como deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a
aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou
forma, de participações societárias e valores mobiliários de outras sociedades
no Brasil ou no exterior; (xvii) escolher e destituir os auditores independentes,
observando-se, nessa escolha, o disposto na regulamentação aplicável; (xviii)
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aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que
intercalares ou intermediários, ou pagamento de juros sobre o capital próprio
com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais, nos termos deste
estatuto social; (xix) a deliberação, dentro dos limites do capital autorizado, sobre
a emissão de ações da Companhia, bônus de subscrição ou debêntures
conversíveis em ações, fixando as condições de emissão, inclusive preço e
prazo de integralização, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou
reduzir o prazo para o seu exercício nos casos previstos no artigo 172 da Lei das
Sociedades por Ações; (xx) aprovar as políticas da Companhia, incluindo, desde
que obrigatórias pela regulamentação aplicável: (a) política de remuneração; (b)
política de indicação de membros do Conselho de Administração, de comitês de
assessoramento e da Diretoria; (c) política de gerenciamento de riscos; (d)
política de transações com partes relacionadas; e (e) política de negociação de
valores mobiliários; (xxi) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou
contrário à aceitação de qualquer oferta pública de aquisição que tenha por
objeto as ações de emissão da Companhia (“OPA”), divulgado em até 15 (quinze)
dias da publicação do edital da respectiva OPA, que deverá abordar, no mínimo:
(a) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e
do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez das ações; (b) quanto aos planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (c) a respeito de alternativas
à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (xxii) exercer as funções normativas
das atividades da Companhia, podendo avocar para seu exame e deliberação
qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa de outros
órgãos; e (xxiii) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela
Diretoria.” 6. À vista das deliberações do item 3 acima, ratificar a remuneração
global da administração da Companhia para o exercício social de 2019 aprovada
na Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2019, bem como
aprovar montante adicional a título de remuneração global da administração da
Companhia para o exercício social de 2019, no valor de até R$10.000,00 (dez mil
reais). 7. Tendo em vista a aprovação de todas as matérias dos itens (i) a (v) da
ordem do dia, aprovar a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia
para prever as deliberações constantes da presente ata, bem como alterá-lo de
forma a adaptá-lo às cláusulas mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo
Mercado, o qual passa a vigorar com a redação constante do Anexo III à presente
ata. 8. Aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais,
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames,
bem como a submissão do pedido de registro de referida oferta perante a CVM,
conforme condições abaixo: (i) a oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), no Brasil, sob a coordenação da XP Investimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder” ou “Agente
Estabilizador”), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução
da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”) e demais disposições legais aplicáveis (“Oferta”). Não serão realizados
esforços de colocação das Ações no exterior e não será realizado nenhum
registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM; (ii)
nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais, conforme definido
abaixo) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), nas mesmas
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote
Suplementar”), conforme opção a ser outorgada no contrato de distribuição da
Oferta com relação às Ações de propriedade do Acionista Vendedor, a ser
celebrado entre a Companhia, Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia (“Acionista Vendedor”), o Coordenador Líder e,
na qualidade de interveniente-anuente, a B3 (“Contrato de Distribuição”), pelo
Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, opção esta a ser exercida em razão
da prestação de serviço de estabilização de preço das Ações (“Opção de Lote
Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30
(trinta) dias contados do primeiro dia útil após a data em que for fixado o Preço
por Ação (conforme definido abaixo), inclusive, de exercer a Opção de Lote
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes. Conforme disposto
no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de
garantia firme de liquidação por parte do Coordenador Líder; (iii) nos termos do
artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, até a data de divulgação do anúncio de
início da Oferta, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) poderá, a critério do Acionista
Vendedor, com Ações de sua propriedade, em comum acordo com o Coordenador
Líder, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente
ofertadas, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Adicionais”); (iv) o preço por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após a
conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com investidores institucionais pelo Coordenado Líder, no Brasil, nos
termos do Contrato de Distribuição, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º,
e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). Nos
termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, a
escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato
de que o Preço por Ação não promoverá a diluição injustificada dos acionistas da
Companhia e de que o preço de mercado das Ações será aferido de acordo com
a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
investidores institucionais apresentarão suas intenções de investimento no
contexto da Oferta; (v) não será admitida a distribuição parcial no âmbito da
Oferta; (vi) a liquidação das Ações, no âmbito da Oferta, será efetuada mediante
pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente
disponíveis; (vii) as Ações objeto da Oferta, conferirão aos seus subscritores os
mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por
Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social da Companhia; e
(viii) as demais características da Oferta constarão dos prospectos a serem
arquivados na CVM, bem como do Contrato de Distribuição e demais documentos
e anúncios da Oferta aplicáveis. 8.1. Aprovar a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas
no âmbito da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da
Lei das Sociedades por Ações, e no artigo 5º, parágrafo 6º, e no artigo 14, inciso
(xix), do Estatuto Social da Companhia, sendo que o aumento de capital social
da Companhia em decorrência da Oferta será realizado dentro do limite de
capital autorizado previsto no artigo 5º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da
Companhia. 9. Autorizar o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o
caso, a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à
implementação das deliberações constantes desta ata, inclusive à realização da
Oferta, bem como a ratificação dos atos já realizados. VI. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os presentes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original,
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. Mesa: Túlio
Cintra - Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - Secretário.
ESTATUTO SOCIAL. Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto e Duração.
Artigo 1º. A PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (“Companhia”) é uma
sociedade anônima que se rege por este estatuto social e pela legislação e pela
regulamentação aplicáveis. Parágrafo Único. Com a admissão da Companhia no
segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da B3 S.A. – Bolsa,
Brasil e Balcão (“B3”), sujeitar-se-ão a Companhia, seus acionistas, incluindo
acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal,
quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado. Artigo 2º.
A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 a 267, Freguesia,
Jacarepaguá, CEP 22.760-401. Parágrafo Único. A Companhia, mediante
deliberação da Diretoria, poderá abrir, manter ou encerrar filiais, sucursais,
agências e escritórios de qualquer natureza em qualquer localidade do país ou
do exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) a locação e venda,
com montagem ou não, de andaimes de acesso ou estruturais, plataformas de
trabalho suspensa e habitáculos pressurizados, compreendendo suas peças,
pisos e demais componentes e acessórios, em aço, alumínio e madeira; (ii) a
prestação de serviços de pintura industrial e civil, jateamento abrasivo,
hidrojateamento, isolamento térmico, proteção passiva contra incêndio,
movimentação de carga, caldeiraria, refratário, inspeção e ensaios não
destrutivos, incluindo serviço com o acesso por corda utilizado pelos escaladores
industriais e outros equipamentos e serviços inerentes a tais atividades, assim
como fabricação, montagem e comercialização de produtos próprios para tais
atividades; (iii) importação e exportação de andaimes e equipamentos de acesso
e habitáculos pressurizados compreendendo suas peças, pisos e demais
componentes e acessórios; (iv) consultoria e venda de projetos de engenharia,
nos mercados de manutenção e montagem industrial; (v) serviço de manutenção
e construção de obra civil (construção ou reparos em obras existentes); (vi)
participação em outras sociedades no Brasil ou no exterior, na qualidade de
sócia ou acionista, ou em consórcios; (vii) a prestação de serviços de manutenção
corretiva e preventiva, comissionamento, partida e montagem de máquinas e
equipamentos mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e elétricos, incluindo
sistemas de iluminação predial e industrial, sistemas eletrônicos automatizados
ou não; (viii) a manutenção (abertura, reparo, montagem, desmontagem,
fabricação de trechos de processo) de equipamentos estáticos, rotativos, linhas
de processo, válvulas e acessórios pertinentes, equipamentos de geração de
energia como motores e turbinas, geradores de calor, vasos de pressão; a
condução de testes, controle de qualidade e regulagem; (ix) a montagem e
desmontagem de estruturas metálicas, soldas de precisão, planejamento e
detalhamento de montagem, inspeção e controle de qualidade; (x) a condução
de testes de integridade em linhas e vasos de pressão, utilizando-se métodos
hidráulicos ou pneumáticos; (xi) a prestação de serviços de manutenção
corretiva, preventiva e sensitiva de instrumentos e de instalações de instrumentos,
incluindo válvulas, visores, chaves instrumentadas, botoeiras, atuadores e
medidores; e (xii) a manutenção de obras civis ou de infraestrutura, como reparos
de pavimentos, recuperação estrutural e de alvenaria, demolição, concretagem,
substituição de acabamentos, reparos elétricos e hidráulicos, concretagem,
escavação, aterros, recuperação de pisos, dutos, inspeções e controle de
qualidade. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
Capítulo II. Capitais e Ações. Artigo 5º. O capital social da Companhia é de
R$73.367.219,62 (setenta e três milhões, trezentos e sessenta e sete mil,
duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), totalmente subscrito e
integralizado, divido em 20.653.497 (vinte milhões, seiscentas e cinquenta e três
mil, quatrocentas e noventa e sete) de ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal. Parágrafo 1º. O capital social da Companhia poderá ser
aumentado em até 27.000.000 (vinte e sete milhões) de ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, independentemente de alteração a
este estatuto social, por meio de deliberação do Conselho de Administração, que
estabelecerá as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de
integralização. Parágrafo 2º. A Companhia, dentro do limite do capital autorizado
e de acordo com plano aprovado por Assembleia Geral, poderá outorgar opção
de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas
naturais que lhe prestem serviços. Parágrafo 3º. Cada ação ordinária dá direito a
um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. Todas as ações da
Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito em nome de
seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e designada pelo Conselho de Administração. O custo de
transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações
escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição
escrituradora, observados os limites máximos fixados pela legislação pertinente.
Parágrafo 5º. O capital social da Companhia será representado exclusivamente
por ações ordinárias, ficando vedada a emissão, pela Companhia, de ações

preferenciais e de partes beneficiárias. Parágrafo 6º. Na proporção do número de
ações de que forem titulares, os acionistas terão direito de preferência à
subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações, na
forma do artigo 171 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). O direito de preferência será exercido
dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias. As emissões de ações, bônus de
subscrição ou debêntures conversíveis em ações, poderão ser aprovadas pelo
Conselho de Administração, observado o limite do capital autorizado, com
exclusão ou redução do prazo para exercício do direito de preferência, nas
hipóteses previstas no artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo III.
Assembleia Geral. Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades
por Ações e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem,
observadas em sua convocação, instalação e deliberações, as prescrições
legais pertinentes e as disposições deste estatuto social. Parágrafo 1º.
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e nas
demais regulamentações aplicáveis, as assembleias gerais serão convocadas
com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos de antecedência para primeira
convocação e, no mínimo, 8 (oito) dias corridos de antecedência para segunda
convocação. Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a
Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do capital
social e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 3º. As
deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos
em branco. Artigo 7º. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo
presidente do Conselho de Administração ou, em sua ausência ou impedimento,
pelo vice-presidente do Conselho de Administração, ou, ainda, na ausência ou
impedimento deste, por membro do Conselho de Administração escolhido por
maioria de votos dos demais membros do Conselho de Administração. O
presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os presentes, aquele que
exercerá a função de secretário, que poderá ser acionista ou não da Companhia.
Artigo 8º. Nas assembleias gerais, os acionistas deverão apresentar,
preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência: (i) um
documento de identidade, caso o acionista seja pessoa física; (ii) os atos
societários pertinentes que comprovem a representação legal e documento de
identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii)
comprovante da participação acionária na Companhia emitido pela instituição
depositária com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores à Assembleia Geral; e
(iv) se for o caso, procuração, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações. Parágrafo Único. Os acionistas poderão fazer-se
representar nas assembleias gerais por procurador constituído há menos de 1
(um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição
financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os
condôminos. Artigo 9º. As deliberações da Assembleia Geral serão registradas
em ata lavrada no Livro de Atas das assembleias gerais da Companhia, e
deverão ser: (i) lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas,
observado o disposto no artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii)
publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas. Artigo 10. Compete à
Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei e neste estatuto
social: (i) reformar o estatuto social; (ii) eleger e destituir os membros do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal, caso instalado, bem como definir o
número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, caso
instalado; (iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar
sobre as demonstrações financeiras; (iv) deliberar sobre a dissolução, liquidação,
fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive incorporação de ações)
da Companhia; (v) apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial,
ou de autofalência; (vi) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais
grupamentos e desdobramentos de ações; (vii) aprovar planos de outorga de
opção de compra de ações aos seus administradores e empregados, ou a
pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a suas controladas; (viii)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou
pagamento de juros sobre o capital próprio, com base nas demonstrações
financeiras anuais; (ix) deliberar sobre aumento ou redução do capital social,
bem como qualquer decisão que envolva a recompra, resgate ou amortização de
ações, em conformidade com as disposições deste estatuto social, excetuada a
disposição prevista no parágrafo 1º do artigo 5º deste Estatuto Social; (x)
deliberar sobre a emissão de novas ações ou outros títulos conversíveis em
ações, observadas as competências do Conselho de Administração, conforme o
disposto no parágrafo 1º do artigo 5º e no artigo 14, item (xix), deste estatuto
social; (xi) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta,
quando a respectiva oferta pública de aquisição de ações for formulada pela
própria Companhia; (xii) aprovar a dispensa da realização da oferta pública de
aquisição de ações no caso de saída do Novo Mercado, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado; e (xiii) anuir para que, em caso de reorganização
societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as
sociedades resultantes não pleiteiem o ingresso no Novo Mercado, nos termos
do Regulamento do Novo Mercado. Capítulo IV. Administração. Seção I.
Normas Gerais. Artigo 11. A Companhia será administrada pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria, na forma da legislação e regulamentação
aplicáveis e deste estatuto social. Parágrafo 1º. Os cargos de presidente do
Conselho de Administração e de diretor presidente ou principal executivo da
Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na
hipótese de vacância, observados os termos do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 2º. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
estará condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar
sua sujeição à cláusula compromissória referida no Capítulo XI abaixo, estando
dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Parágrafo 3º. Findo
os respectivos mandatos, os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores.
Parágrafo 4º. A remuneração global e anual dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao
Conselho de Administração sua alocação entre os seus próprios membros e os
membros da Diretoria. Seção II. Conselho de Administração. Artigo 12. O
Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 9 (nove) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral,
com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo
1º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20%
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos
indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser
deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s)
como independente(s) o(s) membro(s) do Conselho de Administração eleito(s)
mediante a faculdade prevista no artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das
Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador. Parágrafo 2º.
Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo 1º
deste artigo 12, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado. Parágrafo 3º. O Conselho de
Administração terá 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente, eleitos pelos
membros do Conselho de Administração na primeira reunião que suceder a
Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração. No
caso de ausência ou impedimento temporário do presidente do Conselho de
Administração, as funções de presidente serão exercidas por outro membro do
Conselho de Administração indicado pelo presidente. Parágrafo 4º. Ocorrendo a
vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, competirá ao
Conselho de Administração nomear um substituto que servirá até a próxima
Assembleia Geral. Artigo 13. O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, ao final de cada trimestre e,
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do
presidente do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou provocação
de qualquer membro do Conselho de Administração, mediante notificação
escrita entregue com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e com a indicação
da data, do local e da pauta dos assuntos a serem tratados, ressalvados os casos
de urgência, nos quais as reuniões do Conselho de Administração poderão ser
convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que
inequivocamente cientes todos os demais membros do Conselho de
Administração. As convocações das reuniões do Conselho de Administração
poderão ser feitas por carta ou correio eletrônico, com comprovante de
recebimento. Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho de Administração serão
instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria dos seus
membros e, em segunda convocação, por qualquer número. Parágrafo 2º. As
reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo presidente ou, na
ausência deste, por outro membro do Conselho de Administração indicado pela
maioria dos demais membros presentes, e secretariadas por um conselheiro
indicado pelo presidente da reunião em questão. Parágrafo 3º. No caso de
ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o
respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta
dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito por meio de
delegação feita em favor de outro conselheiro, mediante voto escrito antecipado,
por meio de carta ou fac-símile entregue ao presidente do Conselho de
Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente
certificado. Parágrafo 4º. Quaisquer dos membros do Conselho de Administração
poderá convidar membros da Diretoria da Companhia e eventuais terceiros para
fins de discussão, apresentação de informações e esclarecimentos de assuntos
do interesse da Companhia e de suas controladas, ou que sejam úteis ou
necessários à deliberação de matéria que constar da ordem do dia. Parágrafo 5º.
Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões do
Conselho de Administração por meio de videoconferência ou conferência
telefônica. Tal participação será considerada presença pessoal na respectiva
reunião. Neste caso, os membros do Conselho de Administração que participarem
remotamente da reunião do Conselho de Administração poderão expressar seus
votos, na data da reunião, por escrito, por meio de carta, fac-símile ou correio
eletrônico digitalmente certificado. Parágrafo 6º. Independentemente das
formalidades estabelecidas neste estatuto social, será considerada regular a
reunião em que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 7º. Ao término de cada reunião do Conselho de Administração deverá
ser lavrada ata, que será assinada por todos os membros do Conselho de
Administração fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no
livro de atas das reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Os
votos proferidos por membros do Conselho de Administração que participarem
remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se
manifestado na forma do parágrafo 3º deste artigo 13, deverão igualmente
constar no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração, devendo a
cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o
voto do respectivo membro do Conselho de Administração, ser juntada ao livro
logo após a transcrição da ata. As atas de reunião do Conselho de Administração
que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros, serão
publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis. Artigo 14.
Compete ao Conselho de Administração da Companhia, além das demais
atribuições previstas na legislação e na regulamentação aplicáveis, ou neste
estatuto social: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) eleger
e destituir os diretores da Companhia e fixar suas atribuições, observando o
disposto neste estatuto social; (iii) aprovar o orçamento anual, o plano de
negócios, bem como quaisquer planos de estratégia, de investimento, anuais e/
ou plurianuais, e projetos de expansão da Companhia; (iv) criar e alterar as
competências, regras de funcionamento, convocação e composição dos órgãos
de administração da Companhia, incluindo seus comitês de assessoramento; (v)
aprovar orçamento de comitês de assessoramento, se e quando instaurados; (vi)
manifestar–se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à
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deliberação da Assembleia Geral; (vii) deliberar sobre a convocação da
Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei
das Sociedades por Ações; (viii) apreciar os resultados trimestrais das operações
da Companhia; (ix) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo,
os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos necessários; (x)
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (xi)
determinar a realização de inspeções, auditoria ou tomada de contas nas
subsidiárias, controladas ou coligadas da Companhia, bem como em fundações
que patrocine; (xii) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando
este estatuto social assim o exigir; (xiii) deliberar, quando autorizado por este
estatuto social, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição; (xiv)
deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
commercial papers, notas promissórias, bonds, notes e de quaisquer outros
títulos de uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada; (xv)
autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus
reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, em montante superior
a R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais); (xvi) aprovar a criação e extinção
de subsidiárias ou controladas no Brasil ou no exterior, bem como deliberar, por
proposta da Diretoria, sobre a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou
oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e valores
mobiliários de outras sociedades no Brasil ou no exterior; (xvii) escolher e
destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o disposto
na regulamentação aplicável; (xviii) aprovar a proposta da administração de
distribuição de dividendos, ainda que intercalares ou intermediários, ou
pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços semestrais,
trimestrais ou mensais, nos termos deste estatuto social; (xix) a deliberação,
dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de ações da Companhia,
bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações, fixando as condições
de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir o
direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício nos casos previstos
no artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações; (xx) aprovar as políticas da
Companhia, incluindo, desde que obrigatórias pela regulamentação aplicável:
(a) política de remuneração; (b) política de indicação de membros do Conselho
de Administração, de comitês de assessoramento e da Diretoria; (c) política de
gerenciamento de riscos; (d) política de transações com partes relacionadas; e
(e) política de negociação de valores mobiliários; (xxi) elaborar e divulgar parecer
fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer oferta pública de
aquisição que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia (“OPA”),
divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da respectiva OPA, que
deverá abordar, no mínimo: (a) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao
interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao
preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) quanto aos planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (c) a respeito
de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (xxii) exercer as
funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu
exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência
privativa de outros órgãos; e (xxiii) deliberar sobre os assuntos que lhe forem
submetidos pela Diretoria. Artigo 15. O Conselho de Administração, para melhor
desempenho de suas funções, poderá criar comitês ou grupos de trabalho com
objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os
membros da administração e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente,
à Companhia. Caberá ao Conselho de Administração a aprovação do regimento
interno dos comitês ou grupos de trabalho eventualmente criados. Seção III.
Diretoria. Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no
máximo, 5 (cinco) diretores, todos residentes no País, acionistas ou não, e eleitos
e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo
designados: (i) 1 (um) diretor presidente; (ii) 1 (um) diretor financeiro; (iii) 1 (um)
diretor de relações com investidores; (iv) 1 (um) diretor de operações; e (v) os
demais, se houver, diretores sem designação específica. Parágrafo 1º. Um
diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o número
mínimo de diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações. Parágrafo 2º. Os
membros da Diretoria serão eleitos para um mandato de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição. Parágrafo 3º. Em caso de vacância de cargo de diretor,
será imediatamente convocada uma reunião do Conselho de Administração para
a eleição do(s) substituto(s). Parágrafo 4º. O mandato dos membros da Diretoria
se estenderá até a investidura dos respectivos sucessores, exceto se de outra
forma for deliberado em reunião do Conselho de Administração. Artigo 17. Os
diretores da Companhia terão as seguintes atribuições, dentre outras que lhes
venham a ser cometidas pelo Conselho de Administração: (i) cabe ao diretor
presidente, especialmente: (a) fazer com que sejam observados este estatuto
social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
(b) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o
relatório da administração e as contas da Diretoria, juntamente com o relatório
dos auditores independentes, bem como a proposta para alocação dos lucros
auferidos no exercício fiscal precedente; e (c) conduzir e coordenar as atividades
dos diretores no âmbito dos deveres e atribuições estabelecidos para os
respectivos diretores pelo Conselho de Administração e por este estatuto social;
(ii) cabe ao diretor financeiro coordenar as atividades das áreas econômicofinanceiras e contábeis da Companhia, bem como a tesouraria e a controladoria;
(iii) cabe ao diretor de relações com investidores, observado o disposto na
regulamentação aplicável: (a) representar a Companhia perante a CVM, as
bolsas de valores e demais órgãos de controle e demais instituições que atuam
no mercado de capitais; (b) prestar informações ao público investidor, à CVM, às
bolsas de valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários
negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no
mercado de capitais, conforme legislação e regulamentação aplicáveis, no Brasil
e no exterior; e (c) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a
CVM; (iv) cabe ao diretor de operações coordenar a execução das atividades de
prestação de serviços, engenharia, logística e manutenção de equipamentos; e
(v) os diretores sem designação específica desempenharão as funções
atribuídas a cada um de seus cargos, as quais serão fixadas pelo Conselho de
Administração. Artigo 18. Sem prejuízo das demais atribuições, previstas em lei
ou neste estatuto social, compete aos diretores: (i) representar a Companhia, em
juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e quaisquer repartições
públicas federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades
de economia mista e entidades paraestatais; (ii) administrar, gerir e orientar os
negócios sociais, bem como praticar todos os atos necessários à execução os
planos de negócios, operacionais e de investimentos da Companhia, nos termos
deste estatuto social; (iii) praticar os atos necessários à representação da
Companhia e consecução do objeto social, por mais especiais que sejam,
inclusive para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições
legais ou estatutárias pertinentes, as deliberações tomadas pela Assembleia
Geral e pelo Conselho de Administração e as disposições e restrições de alçadas
a eles determinadas pelo Conselho de Administração; (iv) assinar quaisquer
documentos que gerem responsabilidades ou obrigações para a Companhia,
incluindo escrituras, dívidas, letra de câmbio, cheques, ordens de pagamento; e

(v) abrir, operar ou fechar qualquer conta bancária da Companhia. Artigo 19.
Com as exceções previstas neste estatuto social, a representação da Companhia
em qualquer ato ou contrato que implique responsabilidade ou obrigação da
Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão
obrigatoriamente assinados: (i) por 2 (dois) diretores em conjunto; ou (ii) por 1
(um) diretor em conjunto com 1 (um) mandatário constituído na forma prevista
neste estatuto social; ou (iii) por 2 (dois) mandatários constituídos na forma
prevista neste estatuto social. Parágrafo Único. A Companhia poderá, no entanto,
ser representada isoladamente: (i) por 1 (um) diretor, perante repartições
públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas públicas ou
mistas; (ii) por 1 (um) diretor, para prestar depoimento em juízo, sempre que a
Companhia for regularmente citada, sendo-lhe vedado, no entanto, confessar; e
(iii) por 1 (um) advogado, no âmbito da defesa dos interesses da Companhia em
processos administrativos e/ou judiciais. Artigo 20. Os mandatos em nome da
Companhia somente poderão ser outorgados mediante assinatura de 2 (dois)
diretores, exceto aqueles para fins judiciais, que poderão ser outorgados por 1
(um) diretor, isoladamente. Parágrafo Único. Os mandatos deverão sempre
especificar os poderes conferidos e, com exceção daqueles outorgados para fins
judiciais, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano. Artigo 21; A Diretoria
reunir-se-á sempre que necessário, em virtude de convocação efetuada por
qualquer diretor, mediante comunicação prévia com 3 (três) dias úteis de
antecedência. As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença da
maioria dos seus membros. Parágrafo 1º. As deliberações da Diretoria serão
tomadas por maioria de votos dos diretores presentes e constarão de atas
lavradas em livro próprio, sendo suficiente para a validade das deliberações a
assinatura na respectiva ata de tantos diretores quanto bastem para caracterizar
as maiorias necessárias. Em caso de empate, a respectiva matéria poderá ser
submetida à apreciação do Conselho de Administração para decisão final.
Parágrafo 2º. Os diretores poderão participar das reuniões da Diretoria por meio
de videoconferência ou conferência telefônica. Tal participação será considerada
presença pessoal na respectiva reunião. Neste caso, os diretores que
participarem remotamente da reunião da Diretoria poderão expressar seus
votos, na data da reunião, por escrito, por meio de carta, fac-símile ou correio
eletrônico digitalmente certificado. Parágrafo 3º. No caso de ausência temporária
de qualquer diretor, este poderá, com base na pauta dos assuntos a serem
tratados, manifestar seu voto por escrito antecipadamente, por meio de carta ou
fac-símile entregue ao diretor presidente, na data da reunião, ou ainda, por
correio eletrônico digitalmente certificado. Parágrafo 4º. Independentemente das
formalidades estabelecidas neste estatuto social, será considerada regular a
reunião em que comparecerem todos os diretores. Artigo 22. É expressamente
vedada aos diretores a prática, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo
a negócios ou operações estranhas ao objeto social. Capítulo V. Conselho
Fiscal. Artigo 23. O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não
permanente e, quando instalado, será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros
e igual número de suplentes, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos
e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, que lhes fixará a
remuneração, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo
1º. O Conselho Fiscal somente será instalado mediante requisição de acionista(s)
da Companhia, observado a legislação e a regulamentação aplicáveis. Parágrafo
2º. O Conselho Fiscal, se instalado, deverá aprovar seu regulamento interno, que
deverá estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, estrutura,
organização e atividades. Artigo 24. Quando instalado, o Conselho Fiscal se
reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos
trimestralmente, as demonstrações financeiras. Parágrafo Único. Todas as
deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro
de atas e pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros fiscais
presentes. Artigo 25. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará
condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua
sujeição à cláusula compromissória referida no Capítulo XI abaixo. Capítulo VI.
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros.
Artigo 26. O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, tendo início
em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 27. Ao final de
cada exercício social, serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da
Companhia, as demonstrações financeiras previstas em lei, juntamente com a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Parágrafo 1º. As
demonstrações financeiras serão submetidas a auditoria anual por auditores
independentes registrados na CVM. Parágrafo 2º. Além das demonstrações
financeiras ao final de cada exercício social, a Companhia fará elaborar as
demonstrações financeiras trimestrais, com observância da legislação e da
regulamentação aplicáveis. Artigo 28. Do lucro líquido do exercício: (i) 5% (cinco
por cento) serão destinados à reserva legal até que atingidos os limites legais; e
(ii) do saldo do lucro líquido do exercício após a dedução da reserva legal
mencionada no item (i) deste artigo 28: (a) 25% (vinte e cinco por cento) será
destinado ao pagamento de dividendos obrigatório; e (b) o restante deverá ser
destinado à constituição de reserva de investimento para assegurar a
manutenção do nível de capitalização da Companhia, a expansão das atividades
sociais e/ou o reforço do capital de giro, sendo que a reserva de investimento não
excederá 80% (oitenta por cento) do capital social. Parágrafo 1º. O saldo do lucro
líquido após a dedução do montante previsto nos incisos (i) e (ii) do caput deste
artigo 28, se houver, será distribuído aos acionistas como dividendo
complementar. Parágrafo 2º. A Companhia poderá pagar dividendos aos
acionistas utilizando a reserva de investimento referida no artigo 28, inciso (ii),
item (b) acima. Artigo 29. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos
nos prazos estabelecidos pela Assembleia Geral, respeitados os prazos
máximos da lei, e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da data
em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão e serão
revertidos em favor da Companhia. Artigo 30. A Companhia poderá levantar
balanços semestrais, para os fins previstos no artigo 204 da Lei das Sociedades
por Ações. Sempre que os lucros disponíveis permitirem, a critério do Conselho
de Administração, ouvido também o Conselho Fiscal, se instalado, serão pagos
juros sobre o capital próprio ou dividendos semestrais. A Companhia poderá,
ainda, também mediante deliberação do Conselho de Administração, conforme
faculta o artigo 204, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, levantar
balanços e distribuir dividendos trimestrais ou em períodos menores, desde que
o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o
montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º, da Lei
das Sociedades por Ações. Artigo 31. A Companhia poderá pagar participação
nos lucros e/ou resultados a seus empregados e administradores, mediante
deliberação em Assembleia Geral nos montantes máximos fixados pela
Assembleia Geral, observados os limites legais. Parágrafo 1º. A Companhia,
mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá creditar ou pagar
aos acionistas juros sobre o capital próprio, observando a legislação aplicável.
Parágrafo 2º. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio
declarados em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido,
para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem
distribuídos e serão creditados como antecipação do dividendo obrigatório.
Capítulo VII. Alienação de Controle. Artigo 32. A alienação direta ou indireta do
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controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de
emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as
condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e
no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo 1º. Para os fins deste Capítulo
VII, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente
utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida. Parágrafo 2º. A OPA
referida no caput do artigo 32 deve observar as condições e os prazos previstos
na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 3º. Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve
divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da
oferta pública de aquisição de ações, bem como divulgar a demonstração
justificada desse valor. Capítulo VIII. Saída do Novo Mercado. Artigo 33. A saída
voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA que
observe os procedimentos previstos sobre ofertas públicas de aquisição de
ações para cancelamento de registro de companhia aberta, nos termos da
legislação e da regulamentação em vigor e do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 1º. A OPA prevista no caput deste artigo 33 deverá observar os
seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível o pedido
de nova avaliação da Companhia, na forma estabelecida na legislação societária;
e (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação
deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento
sem efetuar a venda das ações. Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo 33,
consideram-se ações em circulação apenas as ações cujos titulares concordem
expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da
oferta pública de aquisição de ações, na forma da regulamentação editada pela
CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de companhia aberta
para cancelamento de registro. Parágrafo 3º. Atingido o quórum previsto no
parágrafo 1º deste artigo 33, (i) os aceitantes da OPA referida no caput deste
artigo 33 não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação,
observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na
regulamentação editada pela CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de
ações; e (ii) o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do
leilão, pelo preço final do leilão da oferta pública de aquisição de ações, atualizado
até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da legislação e da
regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias
contados da data do exercício da faculdade pelo acionista. Parágrafo 4º. A saída
voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização da
OPA mencionada neste artigo 33 na hipótese de dispensa aprovada em
Assembleia Geral, observado o disposto no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 34. A saída compulsória da Companhia do Novo Mercado deverá ser
precedida de OPA, com as mesmas características da OPA prevista no artigo 33
deste estatuto social. Parágrafo Único. Na hipótese de não atingimento do
percentual para saída do Novo Mercado, após a realização de OPA, as ações de
emissão da Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no
Novo Mercado, contados da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária. Capítulo IX. Reorganização Societária. Artigo
35. Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso
no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral
que deliberou a referida reorganização. Parágrafo Único. Caso a reorganização
envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo
Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da companhia
presentes na Assembleia Geral deve dar anuência a essa estrutura. Capítulo X.
Dissolução e Liquidação. Artigo 36. A Companhia dissolver-se-á e entrará em
liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer
o modo de liquidação e designar o liquidante, ou liquidantes, para o período da
liquidação e fixar os seus poderes e honorários, obedecidas as formalidades
legais. Capítulo XI. Arbitragem. Artigo 37. A Companhia, seus acionistas,
administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se
houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua
condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, neste estatuto
social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato
de Participação no Novo Mercado. Capítulo XII. Disposições Finais. Artigo 38.
A Companhia observará, quando aplicável, os acordos de acionistas arquivados
em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto
de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado
na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no
referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e
proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de
preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não
respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Artigo
39. A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer artigo deste estatuto social, não
afetará a validade ou exequibilidade das demais disposições deste estatuto
social. Artigo 40. Os casos omissos neste estatuto social serão resolvidos pela
Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das
Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo Mercado. Artigo 41. Observado
o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a
ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante
do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 42. O pagamento dos
dividendos, aprovado em Assembleia Geral, bem como a distribuição de ações
provenientes de aumento do capital, serão efetuados no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a partir da data em que for declarado e dentro do exercício social.
Artigo 43. As disposições contidas no artigo 1º, parágrafo único, no artigo 11,
parágrafo 1º, no artigo 12, parágrafo 1º e parágrafo 2º, no artigo 14, inciso (xxi),
nos artigos 32 a 35, e no artigo 37 somente terão eficácia a partir da data de
entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado
entre a Companhia e a B3. Certifico e dou fé que o presente é parte integrante e
complementar da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Priner Serviços
Industriais S.A., de 12 de dezembro de 2019.

Empresas precisam estar preparadas para fusões e aquisições
Nas últimas semanas,
duas grandes consultorias
divulgaram os números de
fusões e aquisições no Brasil em 2019 e suas projeções
para 2020. Ambas apontaram crescimento acima do
recorde histórico e fizeram
previsões de crescimento
ainda maior em 2020.
Dados divulgados pela
Conferência das Nações
Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (Unctad)
ajudam a confirmar a tendência: o país subiu da sexta
para a quarta posição entre
os principais destinos de investimentos estrangeiros no
mundo em 2019 e recebeu
US$ 75 bilhões em recursos
externos, contra US$ 60 bilhões em 2018.

Diversos fatores contribuem para esse movimento,
segundo o advogado Eduardo Gonzaga Oliveira de Natal, mestre em Direito do Estado pela PUC e especialista
em Estratégicas Societárias
e Sucessórias pela FGV, sócio do escritório Natal &
Manssur. “O baixo valor
da nossa moeda faz o preço
dos ativos ser muito atrativo
para os investidores. Outro
ponto é o arrefecimento da
economia internacional, o
que desvia o foco para países
como o Brasil. Sem falar no
nosso mercado consumidor,
de mais de 200 milhões de
pessoas”, avalia.
“A Reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica, a previsibilidade de

haver uma reforma administrativa e as privatizações
são movimentos que também reforçam a confiança
do investidor estrangeiro no
Brasil e atraem negócios”,
complementa o advogado
George Leandro Luna Bonfim, especialista em assessoria para fundos de Private
Equity e Venture Capital em
operações de compra e venda de empresas no Brasil, e
que também atua no escritório Natal & Manssur.
Segundo ele, duas áreas
são bastante promissoras
para consolidação: construção civil, em crescimento
acelerado desde o ano passado, e o setor imobiliário.
“A previsão é que 2020 seja
melhor ainda”.

Antes do M&A
Nesse contexto, os especialistas alertam: é preciso
estar preparado e contar com
uma consultoria para iniciar um processo de M&A.
“Levando em conta que as
médias e pequenas empresas estão, preferencialmente,
na mira dessa tendência, é
muito importante o empresário brasileiro fazer a lição
de casa e colocar a casa em
ordem, antes mesmo que se
inicie a due dilligence”, pontua Eduardo Natal.
O trabalho é complexo e
envolve análises de contingências civis, trabalhistas,
tributárias, regulatórias, previdenciárias, além da projeção do que pode vir a ser

um problema, em função das
boas práticas ou não. “O empresário que não se prepara,
em geral, se frustra com a
precificação após a due dilligence, porque o valor cai
muito dependendo das contingências”, acrescenta.
Para George Bonfim, fazer um raio x da empresa
não é relevante apenas para
a precificação, mas também
para traçar uma estratégia
correta de futuro. “O empresário tem que saber que tipo
de investidor ele quer. Se
deseja apenas um fundo de
investimento para crescer e
se manter na gestão ou busca um parceiro estratégico
para desenvolver o negócio
no Brasil. Se está pensando
em sair do negócio e como

quer fazer a passagem desse
bastão. Entender onde a empresa está e saber o que ela
quer para o negócio é crucial
para uma operação bem-sucedida”, afirma.
A recomendação, portanto, é se antecipar e saber
que a operação é complexa
e pode levar mais tempo do
que se espera. “A operação
de M&A é bastante complexa e não ocorre em 30
ou 60 dias. Muitas vezes a
empresa precisa passar por
um estágio de saneamento,
de auditoria financeira, jurídica, fiscal, precisa entender
os estágios do processo. Se
tentar atropelar as etapas e
queimar a largada, terá sérios problemas lá na frente”,
finaliza Bonfim.

Prime Control cresce 57% e fatura R$ 26 milhões em 2019
A Prime Control, empresa especializada em qualidade digital e engajada em
proteger as vidas digitais
de empresas e pessoas, encerrou o ano de 2019 com
um faturamento de R$ 26
milhões - crescimento de
57% em relação a 2018,
ano em que a receita chegou a R$16,5 milhões. Nos
últimos quatro anos a empresa triplicou as vendas.
“Somos uma empresa de qualidade e levamos
isso muito a sério. Temos
uma governança planejada,

exigente e ágil, e isso nos
ajudou a crescer de forma
rápida e segura. Os nossos
clientes sabem que podem
contar com a nossa prontareposta vinte e quatro horas
por dia, com uma entrega
absolutamente focada em
crescimento dos resultados”,
afirma Everton Arantes, fundador da Prime Control.
Com doze anos de mercado, a empresa alcançou um
faturamento de R$ 600 mil
em seu segundo ano de vida.
“Apostamos na consolidação da estrutura e nos dife-

renciais na entrega, e agora
estamos prontos para mudar
de patamar, expandindo em
ritmo ainda maior”, comenta
Everton.
Como consequência de
seu crescimento, a Prime
Control conquistou em
2019, pelo segundo ano
consecutivo, o prêmio
“As PMEs que Mais Crescem no Brasil”, concedido
pela consultoria Deloitte.
Em 2019, a Prime Control
foi premiada em duas categorias: primeira colocada da região Sul e segunda

colocada no ranking geral.
“É um resultado incrível,
uma vez que também fomos premiados em 2018,
o que mostra a consistência do nosso crescimento”, comenta Everton.
Com sede em Curitiba (PR), escritório em São
Paulo (SP) e operações por
todo o Brasil, a Prime Control tem hoje 200 funcionários e cerca de 40 vagas
abertas
constantemente.
Possui grande expertise nas
verticais varejo, franquias,
comércio eletrônico, teleco-

municações, bancos, indústrias e logística, entre outras.
Atende clientes como Grupo
Boticário, Vivo, BRF, Sascar, Guide Investimentos,
Totvs, Super Digital e Seguros Unimed.
Em 2008, Everton enxergou uma oportunidade de
mercado. “Em Curitiba não
havia, até então, uma empresa especializada em testes de
software. Havia empresas
que faziam testes, mas não
eram especializadas nisso”,
conta o empreendedor.
Enquanto ainda trabalha-

va como gerente de qualidade em uma outra empresa de tecnologia, Everton
começou a prospectar o
mercado. Logo conseguiu
seu primeiro cliente, um
projeto temporário de dois
meses com uma grande empresa de folha de pagamento. “Pedi demissão do meu
emprego e abracei a oportunidade”, conta o empreendedor. “Aluguei uma sala,
eu mesmo montei as mesas,
comprei os computadores
e contratei dois estagiários
para me ajudar”, diz.
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Pedidos de recuperação
judicial caíram 1,5% em 2019
Grandes
empresas fizeram
mais solicitações
e setor de serviços
liderou

De acordo com o Indicador
Serasa Experian de Falências
e Recuperações Judiciais, os
pedidos de recuperação judicial tiveram queda de 1,5%
na variação acumulada entre
janeiro e dezembro de 2019.
Foram 1.387 requisições, ante
1.408 registradas no mesmo
período de 2018. O maior vo-

lume de pedidos foi registrado
pelo setor de serviços, com
598 solicitações. Comércio,
com 349, e indústria, com
271, aparecem na sequência,
junto do setor primário.
Na análise por porte, as
micro e pequenas empresas lideraram as requisições
(851) em 2019, volume menor do que o registrado nos
anos anteriores. O movimento foi seguido pelas médias
empresas, que tiveram 309
solicitações no ano anterior,
ante 327 em 2018 e 357 em
2017. Já as grandes empresas apresentam alta no total
de pedidos no comparativo
ano a ano, com 227 em 2019.
Segundo o economista da

Serasa Experian, Luiz Rabi,
a queda nos pedidos de recuperação judicial reflete a melhora na economia em 2019,
reforçada pelas consecutivas
reduções nas taxas de juros.
“O crescimento das grandes
empresas vai na contramão da
tendência geral por conta de
pedidos específicos de empresas relevantes dos setores de
construção civil e editorial. Se
não essa questão, os pedidos
teriam caído também”.
No mês de dezembro, os
pedidos de recuperação judicial tiveram alta de 7,2%
com relação ao mesmo mês
do ano anterior (119 pedidos ante 114), impulsionado
pelas micro e pequenas em-

presas (83). O segmento de
serviços apresentou maior
volume de requisições, 66,
no último mês de 2019.
No acumulado do ano anterior, o número de requisições de falências apresentou
queda de 2,9% na comparação com o ano anterior:
1.417 pedidos contra 1.459
no total de 2018, considerando o acumulado de janeiro a dezembro. Na análise de
dezembro, houve redução de
16,2% nos pedidos, que chegaram a 88 ante 105 no mesmo mês de 2018. O comparativo com novembro/19,
o último mês do ano teve
aumento de 2,3%, quando o
número era 86.

Bolsonaro descarta aumento de imposto em cerveja e cigarro
Contrariando a informação dada na véspera pelo
ministro da Economia, o
presidente da Rewpública
descartou a possibilidade de
aumento de imposto sobre
cerveja, cigarro e itens com
açúcar. “Paulo Guedes, desculpa, você é meu ministro,
te sigo 99%, mas aumento de imposto para cerveja
não”, afirmou Bolsonaro.
A mudança na tributação
era uma ideia do ministro
dde Paulo Guedes que, nesta quinta-feira (23), disse
em em Davos (Suíça), onde

participava do Fórum Econômico Mundial, que o governo estava avaliando uma
cobrança de tributos sobre
cigarros, álcool e produtos
com açúcar numa eventual
proposta de reforma tributária a ser apresentada pela
equipe econômica.
De acordo com ele, o
sistema tributário de vários
países prevê a cobrança do
“imposto do pecado” para
diminuir o consumo de cigarros, álcool e produtos
com açúcar. “Não tem como
aumentar, não consegue

mais aumentar a carga tributária no Brasil. Todo mundo
consome algo de açúcar todo
dia, não da pra aumentar”,
disse o presidente.
Segundo a Reuters, a ideia
sugerida por Guedes é similar a uma medida recente do
Reino Unido, onde vigoram
desde abril “impostos do pecado” sobre produtos com
elevados teores de sal, açúcar e gorduras, com o objetivo de combater a obesidade
infantil.
A União da Indústria da
Cana-de-Açúcar
(Unica),

associação de investidores
do segmento, destacou que
publicou artigo neste mês
no qual se coloca contra
um eventual aumento nos
impostos de bebidas açucaradas, em resposta a projeto
que tramita no Congresso.
Assinado pelo presidente
da Unica, Evandro Gussi, o
texto defendeu que “órgãos
públicos, em sua atuação,
devem respeitar a liberdade
das pessoas” e argumentou
que uma possível taxa sobre
os produtos puniria os mais
pobres.

EPE: redução do preço da energia
Petrobras indenizará
ambulantes prejudicados solar tem sido vertiginosa
por vazamento de óleo

A Defensoria Pública do
Rio de Janeiro firmou, nesta última sexta-feira, termo
de ajustamento de conduta
(TAC) com a Petrobras para
pagamento de indenização
aos ambulantes que trabalham
nas praias do Pontal do Atalaia, Prainha, Praia do Forno e
Praia dos Anjos, em Arraial do
Cabo, na Região dos Lagos, e
foram prejudicados pelo vazamento de óleo oriundo da
plataforma P-53 da Petrobras,
que atingiu as praias em abril
do ano passado.
O pagamento será feito a
título de dano material. Os
ambulantes ficaram sem condições de trabalhar nas praias,
em função da limpeza realizada dos locais pela Petrobras e
pela prefeitura municipal, que
durou três dias.
A defensora pública Raphaela Jahara, disse que na
ação da Defensoria do estado foram cadastradas 470
pessoas, mas nem todas se
enquadram nos critérios estabelecidos para recebimento das indenizações. A partir
deste sábado, será iniciado o
processo de individualização
do pagamento das ações. “A

gente estima que entre 200 e
300 pessoas vão receber (indenização)”, disse Raphaela
Jahara.
O TAC estabelece o pagamento de diária para os ambulantes no valor de R$ 160
para um total de cinco dias
não trabalhados, o que totaliza R$ 800 para cada vendedor, como reparação pelo
período que não puderam
trabalhar nas praias.
Pescadores
A Defensoria já celebrou
um TAC para indenizar os
pescadores
prejudicados
pelo mesmo vazamento, só
que beneficiando pescadores
não só de Arraial do Cabo,
mas também de Armação
dos Búzios e Cabo Frio, municípios situados na Região
dos Lagos.
Segundo Raphaela, o valor
da indenização foi diferente
do pago aos ambulantes porque a atividade pesqueira ficou suspensa por dois meses.
As indenizações tiveram valor
de R$ 4,5 mil cada e começaram a ser pagas em outubro do
ano passado.

APL – ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
Aviso de Leilão – Edital nº 001/2020; Data: 12 de fevereiro
de 2020, às 13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18° andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ. Leiloeira Oficial: Alexandre Pereira
da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados
(automóveis, motocicletas, etc.). A Prefeitura Municipal de Barra
do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de
veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.) retirados
e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários
(as) no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da
concessionária APL – Administração de Pátios e Leilões Ltda. A
cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à
Rua Vereador Chequer Elias n°4725 - Vila Helena - Barra do Piraí,
em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.
aplpatios.com.br. Rio de Janeiro, 27/01/2020

O presidente da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE),
Thiago Barral, afirmou, nesta
última sexta-feira, que a redução do preço da energia solar
nos leilões de energia tem
sido “vertiginosa”. Segundo
Barral, isso se deve à grande
oferta de projetos, que tem
sido maior do que a demanda,
o que fortalece a competição.
“As margens são reduzidas, e
é grande a diversidade de empresas e empreendedores dispostos a investir nessa fonte.”
Entre os fatores que estimulam o investimento em energia
solar, Barral destacou o baixo
risco de desenvolvimento desses projetos, políticas corporativas e a capacidade de atrair
capital para financiar empreendimentos. “São fatores que
influenciam na competitividade”. A expectativa de Barral é
que a energia solar se consolide como uma das fontes mais
competitivas para expansão
da matriz energética nacional,
como está indicado no Plano
Decenal de Energia da EPE,
que foi colocado em consulta
pública no ano passado.
Ele ressaltou, porém, que
nenhuma fonte isoladamente
vai resultar em uma solução
de menor custo sistêmico e
de segurança adequada para

o sistema. “Temos que olhar
para o mix, a combinação de
várias fontes. A energia solar,
sozinha, não vai dar conta de
atender as necessidades energéticas do país nos próximos
anos, mas se apresenta como
uma das fontes que têm papel relevante nesse cenário.”
Thiago Barral afirmou que
o setor solar fotovoltaico, tal
como o eólico, tem sido resultado “surpreendente” e já
se apresenta como uma fonte
competitiva nos leilões. Ele
atribuiu o bom desempenho
do setor à inovação e a estratégias industriais.
No curto prazo, Barral
disse não ter visto nos leilões
nenhum grande projeto de
hidrelétrica no Brasil. As exceções são a Usina de Castanheiras, em Mato Grosso,
que a própria EPE vem estudando, com potência instalada de 140 megawatts (MW)
de energia, que se encontra
em etapa de licenciamento; a
Usina de Tabajaras, em Rondônia, em estágio mais avançado de desenvolvimento,
com capacidade de 400 MW;
e a Usina de Bem Querer, em
Roraima, com 650 MW, em
fase de estudos de impacto ambiental na região e de
componente indígena.

Vale ressarciu União em R$ 13,8
mi por gastos em Brumadinho
A Advocacia-Geral da
União (AGU) informou nesta
sexta-feira que a mineradora
Vale pagou R$ 13,8 milhões de
indenização ao governo federal
pelos gastos com as operações
de nove órgãos que atuaram
após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em
Brumadinho, em janeiro do ano
passado. Segundo a AGU, um
acordo extrajudicial foi feito
com a empresa.
Os gastos foram feitos pelos
ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, do
Desenvolvimento Regional,
de Minas e Energia, da Defesa
e da Saúde, além do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama) e do Instituto
Chico Mendes (ICMBio), entre
outros órgãos. De acordo com
a AGU, os gastos com benefícios do Instituto NacionaI
do Seguro Social (INSS) que
estão sendo pagos aos parentes das vítimas serão cobrados
em outra ação contra a Vale.
O rompimento da barragem, que completa um ano
neste sábado, liberou 12 milhões de metros cúbicos de
rejeitos e é considerado um
dos maiores desastres humanos e ambientais da história
do Brasil. Na tragédia, morreram 270 pessoas, e o Corpo de
Bombeiros ainda procura os
corpos de 11 desaparecidos.

Cresce emprego sem renda
Desde 2013, o Brasil não criava tantas vagas de emprego. Segundo os do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), foram criados 644.079 postos
com carteira assinada no ano passado. Olhando somente
para o dado segregado, é possível afirmar que o primeiro
ano do governo Bolsonaro é de retomada do crescimento
e reversão do quadro negativo que assolou a economia
durante os últimos anos. Mas, somente um número não
diz nada. É preciso analisar o todo.
Primeiro dizer que a quantidade de postos gerados é
a melhor desde 2013 não é muita coisa, pois pode-se estabelecer 2014 como o primeiro ano da crise econômica
brasileira, quando o PIB ficou praticamente estagnado.
Antes da revisão do dado, o IBGE divulgou que o incremento foi de 0,1% no produto. Após a inserção de novos
dados, mais amplos e detalhados, além de atualizações
metodológicas, o “salto” econômico revisado ficou em
0,5%. Neste ano, o Brasil criou 396.993 empregos formais (dados do Caged).
O incremento antecede os dois sucessivos vales em
que a economia brasileira se afundou. Queda de 3,5% em
2015 e de 3,3% em 2016 e menos 1,54 milhão e 1,3 milhão de vagas formais, respectivamente. Em 2017, houve
uma melhora, com alta de 1%, mas ainda 20 mil vagas
perdidas. Já e em 2018, a economia sobe 1,1% e aí vem a
criação de 529.554 postos de trabalho com carteira assinada. A estimativa é de que 2019 siga no mesmo patamar,
ao redor do 1%, de novo e chegamos às 644.079 vagas.
Ao analisar o histórico dos últimos anos, é possível
chegar a algumas conclusões. Crescer em cima de dados
ruins não é tão difícil. Outra questão é que, o emprego é
o último indicador econômico a demonstrar recuperação
após uma crise. A reversão começou em 2018, o que leva
à continuidade em 2019 e, caso o cenário atual permaneça, 2020 pode ser ainda melhor.
Em terceiro, a recuperação dos postos de trabalho nos
últimos dois anos (1.173.633) é insuficiente para cobrir
as perdas de 2016 e 2017 (1.320.000) e se somarmos as
de 2015, o que eleva o número de vagas fechadas para
2.860.000, o saldo negativo dos últimos cinco anos é de
- 1.686.367. Da mesma forma que o crescimento do PIB
dos últimos três anos foi insuficiente para cobrir as perdas, o aumento dos postos de trabalho também.
Deve ser levada em consideração ainda a qualidade dos
postos de trabalho formais gerados. De acordo com o Caged, das 644 mil vagas criadas em 2019, 16,5% ou 106
mil foram abertas nas modalidades de trabalho intermitente ou de regime de tempo parcial. O trabalho intermitente gerou saldo de 85.716 empregos em 2019, contra 50
mil vagas no ano anterior. Já o regime de tempo parcial
criou 20.360, pouco abaixo de 2018 (21,4 mil).
Estes dois tipos de emprego foram impulsionados pela
Reforma Trabalhista ao final de 2017 e, ao mesmo tempo
que estimulam o aumento das vagas, representam a precarização das relações. No primeiro caso (intermitente), o
empregado ganha por hora trabalhada e não há garantia de
jornada ou remuneração mínima por mês. Já o no segundo caso (parcial) as jornadas podem ser de até 30 horas
semanais.
Outra questão é que há uma diferença entre renda e carteira assinada. O Dieese demonstrou isso claramente ao
analisar os dados de emprego em 2018. Os dados obtidos
pelo departamento mostram que em 43% dos vínculos
intermitentes, os trabalhadores obtiveram remuneração
abaixo de um salário mínimo em dezembro daquele ano e
outros 11% não ganharam nada.
O que se vê no Brasil é a precarização das relações de
trabalho que, junto com uma reforma da previdência, retira renda do trabalhador. Não adianta comemorar o dado
cru, é preciso que a economia cresça muito acima do registrado nos últimos anos para que ocorra a efetiva recuperação do emprego formal e dos salários. Sem renda fica
difícil.
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 05.495.546/0001-84
NIRE: 33300271406
Certidão da Ata de AGE realizada em 14/11/2019 às 13h Certidão:
JUCERJA. LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico o deferimento em 22/01/2020 e o registro nº
00003838686 e data 22/01/2020.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
– Secretário Geral.

Assine o
jornal
Monitor
Mercantil

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/01/2020.
I. Data, Hora e Local: Realizada em 21/01/2020, às 10h, na sede social da Priner
Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas,
1400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. II. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação na forma do §6º do Art. 13 do Estatuto Social
da Cia., tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração. III. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Secretário: Sr.
Bruno de Mello Pereira. IV. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) a destituição
de membro do Comitê de Auditoria da Cia.; e (ii) a eleição de membro do Comitê de
Auditoria da Cia.. V. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: 1. Destituir de Bruno de Mello Pereira como membro do Comitê de Auditoria da Cia.; 2. Aprovar a eleição de Luciana
Doria Wilson, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data,
como (i) membra do Comitê de Auditoria da Cia., brasileira, casada, economista,
portadora da carteira de identidade nº 25.396.311-4, expedida pelo Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), inscrita no CPF nº 268.475.448-99,
residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Princesa Isabel 347, apto. 92,
Brooklin Paulista, CEP 04601-001, de modo que, nos termos do Art. 22, inciso V,
item (b) do Regulamento do Novo Mercado, Luciana Doria Wilson possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade
de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define
os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas
no relacionamento com os auditores independentes; e (ii) coordenadora do Comitê
de Auditoria, a quem caberá a representação, organização e coordenação de suas
atividades, nos termos da Cláusula 3.2 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria
da Cia.; 2.1. Luciana Doria Wilson, membra do Comitê de Auditoria da Cia. ora eleita
tomou posse na presente data, conforme o termo de posse constante do Anexo I à
presente ata. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente ata é
cópia da original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 21/01/2020. Mesa: Pedro
Hermes da Fonseca Rudge - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário.

