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Auditoria não vê 
irregularidades 
na ‘caixa preta’ 
do BNDES

O presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Gustavo Monte-
zano, reafirmou nesta quarta-feira 
que a auditoria externa contratada 
pela instituição não encontrou ir-
regularidades nos contratos com o 
grupo J&F. Segundo Montezano, 
“não há nada mais esclarecer” em 
relação às operações do banco.

“Com relação aos casos escan-
dalosos de corrupção que houve 
no Brasil e que o BNDES empres-
tou recursos para eles, a gente tem 
que esclarecer que até hoje nada de 
ilegal foi encontrado no BNDES”, 
disse Montezano.

A investigação se concentrou em 
apurar evidências de violação de 
leis anticorrupção no Brasil e nos 
Estados Unidos, envolvendo oito 
contratos do grupo com o BNDES, 
firmados entre 2005 e 2018, que 
totalizaram R$ 11,34 bilhões (R$ 
20,1 bilhões, em valores atualiza-
dos pelo IPCA).

Durante entrevista à impren-
sa para tratar do tema, Montezano 
corrigiu o valor que teria sido pago 
com a investigação, de R$ 48 mi-
lhões para R$ 42,7 milhões (em 
valores pagos em dólar tendo como 
base a data em que cada contrato foi 
firmado).

A auditoria foi contratada em 
2017 e 2018, durante o governo 
do então presidente Michel Temer, 
com custo inicial total de R$ 23,4 
milhões, e recebeu dois aditivos. De 
acordo com Montezano, em 2018, 
em razão da ampliação do volume 
de trabalho nas investigações, hou-
ve uma suplementação no valor de 
R$ 5,067 milhões, realizada em no-
vembro daquele ano.

Em julho de 2019, em decorrência 
das investigações da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) do BNDES 
e da Operação Bullish, da Polícia Fe-
deral, que investigou o favorecimentos 
do banco ao grupo J&F, foi aprovado o 
aumento do escopo da auditoria, com 
um novo aditivo de R$ 11,9 milhões no 
valor do contrato. Segundo Monteza-
no, a decisão ocorreu antes de sua pos-
se como presidente do banco, no dia 3 
de julho.

As explicações do BNDES ocor-
rem após o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, ter criticado a 
auditoria ao dizer que “tem coisa 
esquisita”. “Entendi que ele quis 
dizer com ‘raspar o tacho’ que pa-
recia que alguém queria gastar todo 
o dinheiro [do BNDES] e a gente 
provou aqui que não foi o caso, que 
o banco gastou o necessário para 
cumprir o escopo da investigação”, 
disse Montezano, que logo após 
assumir o cargo se comprometeu a 
abrir a “caixa-preta” do BNDES.

Brasil perderá com saída
do Reino Unido da UE

O Parlamento Europeu aprovou 
nesta quarta-feira, em Bruxelas, o 
Acordo de Saída do Reino Unido 
da União Europeia (UE), a última 
formalidade que faltava para que 
o Brexit se concretize na próxima 
sexta-feira.

Em uma votação em que basta-
va uma maioria simples dos votos 
expressos, o Parlamento Europeu 
“carimbou” a saída do Reino Unido 
da UE com 621 votos a favor, 49 
contra e 13 abstenções.

Três anos e meio depois de o 
Brexit ter sido aprovado em um re-
ferendo por 52% dos eleitores, em 
junho de 2016, o processo – mar-
cado por sucessivas rejeições do 
Acordo de Saída pelo Parlamento 
britânico, que finalmente deu o seu 
aval após a clara vitória do conser-
vador Boris Johnson nas eleições 
de dezembro passado – chega então 
ao fim, com a saída do Reino Uni-
do do bloco europeu a concretizar-
se na próxima sexta-feira, às 23h de 
Londres (mesma hora em Lisboa, 
0h de 1º de fevereiro em Bruxelas).

Em 1º de fevereiro terá início o 
chamado “período de transição”, 
até 31 de dezembro de 2020, duran-
te o qual as duas partes negociarão 
a relação futura.

Para especialistas ouvidos pela 
Rádio França Internacional (RFI), 
o Brasil vai perder mais do que ga-
nhar com o Brexit.

Christina Terra, professora da 
Essec Business School, de Paris, 
ressalta que o acordo entre o Mer-
cosul e a União Europeia prevê co-
tas de importação que foram nego-
ciadas com a presença de Londres 
no bloco. Agora, esses números po-
dem ser revistos para baixo, com a 
saída dos britânicos.

O timing de uma discussão com 
o Mercosul também não será bom 
tão cedo, afirma o economista-che-
fe do Banco Fator, José Francisco 

Lima Gonçalves. Segundo ele, a 
consolidação do Brexit não signifi-
ca o fim dos problemas para Lon-
dres – muito pelo contrário.

A estabilidade da libra e a solva-
bilidade da dívida serão o foco da 
política econômica pós-saída do 
bloco europeu.

 “O peso da libra no mercado fi-
nanceiro europeu é muito grande, e 
oscilações importantes no valor da 
libra podem ter efeitos muito com-
plicados”, sublinha Lima Gonçalves. 

A economista Christina Terra 
acentua, ainda, que os investimen-
tos diretos dos britânicos no Brasil 
minguaram desde os anos 1950, e 
hoje se concentram no setor ener-
gético. Além disso, o comércio en-
tre Londres e Brasília é pouco rele-
vante: o Reino Unido flutua entre a 
15ª e a 17ª posição no ranking das 
exportações brasileiras, com menos 
de US$ 2,7 bilhões exportados de 
janeiro a novembro de 2019, se-
gundo dados oficiais. 

European Union 2020

Parlamento europeu aprovou Brexit por 621 votos a favor, 49 contra e 13 abstenções

Regina Duarte põe fi m à 
novela e confi rma ‘fi nal feliz’

Pré-sal protege cofres públicos e 
défi cit fi ca em R$ 95 bilhões

As receitas extras do pré-sal fi-
zeram o Governo Central (Tesou-
ro Nacional, Previdência Social 
e Banco Central) cumprir a meta 
de déficit primário, com folga, em 
2019. De acordo com dados do Te-
souro Nacional, o resultado ficou 
negativo em R$ 95,1 bilhões no 
ano passado, contra déficit de R$ 
120,3 bilhões registrado em 2018, 
sendo o melhor desempenho anual 
desde 2014 na série histórica, que 
tem início em 1997.

Segundo o Tesouro, três fatores 
contribuíram para a diminuição do 
déficit em 2019.

O primeiro foi o fato de a recei-
ta líquida ter vindo R$ 2,4 bilhões 
acima do projetado no ano passado. 
Isso ocorreu por causa do leilão do 
excedente da cessão onerosa do pré-
sal, que somou R$ 69,9 bilhões, e 
como desta soma foram repassados 

R$ 11,73 bilhões a estados e muni-
cipios, o saldo líquido para a União 
fechou em R$ 58,23 bilhões.

O resultado final foi favorecido 
também pela atual política de paga-
mentos de dividendos das estatais 
ao Tesouro Nacional, em detrimento 
de investir em novos projetos, que 
totalizaram R$ 21,2 bilhões no ano 
passado. O pagamento de Imposto 
de Renda e de Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido decorrente 
da venda de subsidiárias de estatais 
também ajudou a reforçar a arreca-
dação em cerca de R$ 12 bilhões.

A valor acumulado do déficit em 
valores nominais, portanto sem atu-
alização monetária, é de R$ 608,7 
bilhões, sendo R$ 120,3 bilhões 
em 2018, R$ 124,4 bilhões no ano 
anterior, R$ 154 bilhões em 2016 e 
R$ 114,9 bilhões nos 12 meses an-
teriores.

Governo cumpre teto de gastos com folga
Os poderes federais cumpriram, 

com folga de R$ 33,9 bilhões, o teto 
de gastos em 2019, divulgou nesta 
quarta-feira o Tesouro Nacional. 
No ano passado, Executivo, Legis-
lativo, Judiciário, Ministério Públi-
co da União e Defensoria Pública 
da União gastaram R$ 1,373 tri-
lhão. O montante equivale a 97,6% 
do limite de R$ 1,407 trilhão.

A diferença de R$ 33,9 bilhões, 
em tese, dá mais margem de ma-
nobra para a União cumprir o teto 
de gastos para 2020, fixado em R$ 
1,454 trilhão. Além do valor não 
executado pelos órgãos em 2019, 
uma série de mudanças no Orça-
mento de 2020 abriu uma folga 

adicional de R$ 6,959 bilhões no li-
mite máximo de gastos deste ano. A 
principal fonte de recursos veio do 
fim da multa extra de 10% do FGTS 
paga pelos empregadores.

No ano passado, todos os po-
deres federais gastaram abaixo do 
teto. O Poder Executivo gastou 
97,6% do limite. O Poder Legisla-
tivo (Câmara dos Deputados, Sena-
do e Tribunal de Contas da União) 
executou 95,4% do teto. No Poder 
Judiciário federal, a execução che-
gou a 98,7%. A Defensoria Pública 
da União gastou 91,9% do limite. 
O Ministério Público da União foi 
o poder que mais gastou, com exe-
cução de 99,4%.

A atriz Regina Duarte, de 72 
anos, será a nova secretária espe-
cial de Cultura do Governo Fede-
ral. Após se reunir com o presi-
dente Jair Bolsonaro no Palácio 
do Planalto, na tarde desta quarta-
feira, ela confirmou a jornalistas ter 
aceitado o convite para o cargo, que 
integra o Ministério do Turismo.

“Sim [aceitei], só que agora vão 
ocorrer os proclamas [trâmites for-
mais] antes do casamento”, afir-
mou ao deixar a sede do Executivo 
federal, sem dizer a data em que de-
verá ser nomeada. Ela estava acom-
panhada da reverenda Jane Silva, 
que foi nomeada secretária especial 
adjunta de Cultura.

O presidente Bolsonaro também 
confirmou o “sim” de Regina, sem 
dar prazo para que ela assuma as 
funções. “Está tudo certo, está ca-

minhando, ela está acertando as 
questões pessoais dela. Não tem 
prazo”, afirmou ao chegar no Palá-
cio do Alvorada, residência oficial, 
depois do encontro com a atriz. 

Na terça-feira, Bolsonaro afir-
mou que Regina Duarte terá liber-
dade para montar sua equipe. “Para 
mim seria excepcional, para ela, 
ela tem a oportunidade de mostrar 
realmente como é fazer cultura no 
Brasil. Ela tem experiência em tudo 
que vai fazer. Precisa de gente com 
gestão ao seu lado, tem cargo para 
isso, vai poder trocar quem ela qui-
ser lá sem problema nenhum. Então 
tem tudo para dar certo a Regina 
Duarte”, disse o presidente.

Para assumir o cargo de secretária 
especial, a atriz terá que suspender 
seu contrato com a TV Globo, segun-
do informou a própria emissora.
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A crise da democracia 
liberal (demagogia
x populismo)

Em muitos aspectos, na Europa atual, as monar-
quias europeias vêm se preservando muito mais se 
comparadas às repúblicas democráticas do conti-
nente. Particularmente, no que alude à nefasta ação 
da demagogia política, bem ilustrada pela infi ltração 
(consentida e, muitas vezes, até mesmo incentivada 
em nome de “pretensas” concepções democráticas) 
de povos de outras nacionalidades.

Estes, muitas vezes, inclusive, dotados de valores 
frontalmente contrários aos da tradição judaico-cristã 
(e até mesmo do próprio regime democrático). Seria, 
portanto, o principal motivo da grave crise que assola 
as democracias liberais, notadamente na Europa.

Não por acaso, segundo a ponderada opinião de 
vários cientistas políticos, é nítida a forte reação 
populista observada em vários países europeus, so-
bretudo em repúblicas democráticas, como a França 
e a Alemanha, em relação à política demagógica, de 
suposta feição humanística, concernente em abrigar, 
em larga escala (e sem qualquer critério “transpar-
ente”) imigrantes, outorgando-lhes cidadania plena.

Afi nal, é uma constatação que cada vez são ob-
servados menos franceses nos subúrbios de Paris 
(e mesmo no centro da capital), menos alemães nas 
principais cidades germânicas, como Berlim e Frank-
furt, e assim por diante.

Como natural consequência, em 2017, cerca de 
metade dos franceses votou em partidos populistas 
nas eleições presidenciais, posto que não há mais 
como persistir na narrativa tradicional que nega o 
evidente fracasso do projeto de construir uma Europa 
que não somente preserve seus valores (respeitando 
seus cidadãos), mas que também possa inspirar, como 
no passado, o próprio mundo.

É conveniente 
lembrar que a nação 
pode ser constituída 
de vários Estados 
(ex.: a grande nação 
muçulmana). Por 
outro lado, a nação 
pode estar contida 
em apenas um Es-
tado (ex.: a nação 
basca na Espanha). 
De qualquer forma, 
a nação é, de modo 
geral, gérmen que dá 
origem ao Estado, como foi o caso da Itália antes 
da unifi cação, sendo certo que nenhuma nação pode 
sobreviver sem um povo que compartilhe dos mes-
mos ideais e valores, bem como (e ainda mais grave), 
permitindo prover – sem qualquer critério histórico 
cultural – pretensa nacionalidade (e cidadania plena) 
a grupamentos humanos. Estes, inclusive, desejam 
(confessadamente) destruir os próprios valores em 
que se funda a própria nação. E, mais grave, sequer 
conseguem se expressar minimamente na língua do 
país anfi trião.

Assim como na gramática, o adjetivo não pode existir 
sem o substantivo; consequentemente, a democracia 
não pode viver sem a prévia ou concomitante existência 
da nação, na exata medida em que não pode haver nação 
democrática se inexistir a própria nação.

Vale advertir que a demagogia (como muito bem 
assinalou Aristóteles) é muito poderosa em construir 
narrativas divorciadas da realidade factual.

Portanto, não é muito difícil de se entender a rea-
ção populista que se alastra pela Europa, e que se de-
senvolve através do protagonismo de Viktor Orbán 
(na Hungria) e de Matteo Salvini (na Itália), na força 
de Marine Le Pen (na França) e dos Partidos Políti-
cos AFD (na Alemanha), FPÖ (na Áustria) e PiS (na 
Polônia), bem como do próprio movimento de saída 
do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

A própria vitória eleitoral de Donald Trump no 
Novo Continente também é parte desse contexto, 
posto que, como afi rma a sabedoria popular, “as visi-
tas são sempre bem-vindas, porém visitantes não se 
confundem com integrantes de nossas famílias”, pois 
não compartilham (necessariamente) dos mesmos va-
lores (e tradições), o que naturalmente os impede de 
morar nas nossas casas de forma defi nitiva, através 
de uma espécie de “adoção forçada”.

  Reis Friede
Desembargador federal, é presidente do TRF-2.
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É forte a reação 
em vários 
países europeus 
à política 
demagógica sobre 
imigrantesimigrantes

Criação de ‘serviços de 
valor agregado’ atendeu a 
projeto do Departamento 
de Defesa dos EUA

Capacidade de 
comunicação sustenta as 
cinco qualidades que se 
espera dos líderes

Privatização das telecomunicações:
a perda da soberania nacional

Lições de liderança do Fórum Econômico Mundial

A venda das empresas de telecomunica-
ções brasileiras é celebrada como um caso 
de sucesso do modelo de privatizações de-
senvolvido durante o Governo Fernando 
Henrique Cardoso. De fato, diversos as-
pectos relativos à popularização do acesso 
à telefonia fixa, celular e à própria internet 
são atribuídos ao manancial de investi-
mentos realizados por parte da iniciativa 
privada.

Essa versão é amplamente conhecida e 
quase um consenso para a imensa maioria 
da sociedade brasileira, com fácil acesso 
a telefones celulares e compras online. 
Todavia, esse mesmo processo de priva-
tizações trouxe também em seu âmago 
enormes contradições aos interesses na-
cionais, cujos efeitos de longo prazo estão 
se manifestando paulatinamente. Talvez, 
justamente por essa lentidão nas mudan-
ças, apesar destas virem se acelerando nos 
últimos anos, seus impactos demoraram a 
ser percebidos de maneira mais ampla.

Ao estabelecer o anteparo normativo 
para as alterações na telefonia, o mesmo 
arcabouço jurídico que deu base ao pro-
cesso de venda também estabeleceu o 
“serviço de valor adicionado”, cujo obje-
tivo central foi permitir a disponibilização 
do acesso à internet por meio de uma am-
pla gama de empresas, desvinculado do 
controle do monopólio estatal de então.

Infelizmente, neófita que a sociedade 
brasileira é em várias dimensões dos jo-
gos de poder internacional, não foram de-
tectadas naquele momento as profundas 
consequências futuras para o país, devido 
à inserção desse aparentemente pequeno 
item na lei.

Estava sendo definido então o modelo 
de internet no Brasil para aquela etapa e 
para as décadas seguintes. Para os brasi-
leiros envolvidos era quase impossível an-
tever a dimensão que a rede mundial de 
computadores iria assumir, com um papel 
cada vez maior nas comunicações e servi-

ços, desequilibrando com o tempo tanto a 
economia quanto a soberania nacional.

Por outro lado, o governo norte-ameri-
cano e sua longa manus – o Banco Mundial 
e o FMI – compreendiam perfeitamente 
o que estava em jogo. A possibilidade de 
uma só potência controlar todas as comu-
nicações do planeta, com os decorrentes 
benefícios econômicos e militares.

Após a vitória da Guerra Fria e a con-
solidação como única superpotência 
mundial, os EUA conseguiram impor sua 
agenda neoliberal em boa parte das demais 
nações. Dentro dessa abordagem, as priva-
tizações de empresas nacionais passaram 
a ser uma pedra angular de sua política in-
ternacional, sendo as comunicações eleitas 
como setor prioritário.

Em negociação desde o início da dé-
cada de noventa, em 1998 a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) já havia 
formalizado a abertura dos mercados de 
telecomunicações mediante o denomina-
do Basic Telecommunication Agreement 
(BTA). Por conseguinte, mais de 100 na-
ções iniciaram o processo de abertura e, 
sobretudo, privatização de suas empresas 
estatais.

De forma concatenada, a privatização 
das telecomunicações passou a ser tam-
bém uma exigência do Banco Mundial 
para a concessão de novos empréstimos. O 
Brasil, ao longo dos anos 90, era altamente 
dependente do financiamento externo, ou 
seja, foi obrigado a aquiescer na venda das 
empresas estatais e na abertura para o mo-

delo norte-americano de exploração da in-
ternet com a Lei Geral de Comunicações, 
em 1997.

Dessa forma, na nova legislação brasi-
leira, além da venda das empresas estatais, 
concomitantemente era criado o já men-
cionado “serviço de valor adicionado”, 
definido pela Lei como “atividade que 
acrescenta, a um serviço de telecomunica-
ções que lhe dá suporte e com o qual não 
se confunde”. Assim, as empresas estatais, 
quando da edição da lei, não teriam o mo-
nopólio do fornecimento de acesso à in-
ternet, sendo tal serviço fragmentado em 
centenas de empresas privadas.

No caso brasileiro, esse modelo tanto 
impediu o controle da rede física da in-
ternet pelo Estado como retirou incenti-
vos para o único ator que à época poderia 
investir pesadamente em pesquisas para 
criar sua camada lógica, ou seja, para o de-
senvolvimento de aplicativos que de fato 
concorressem com os do Vale do Silício.

Mais do que um mero incentivo à libe-
ralização econômica ou à busca pelo avan-
ço da democracia, as exigências de priva-
tização das empresas de telecomunicações 
tinham um propósito bem menos idealista. 
Objetivava-se na verdade a criação dos 
“serviços de valor agregado” o mais des-
centralizadamente possível. E esse projeto 
advinha de uma política de Estado cuida-
dosamente pensada por parte do Departa-
mento de Defesa norte-americano (DoD).

Para além de ganhar a corrida tecnoló-
gica pela rede mundial de computadores, 
pretendia-se que a indústria da tecnologia 
da informação dos EUA também ganhasse 
o controle dos mercados mundiais, alavan-
cando o conjunto da economia do país.

  Vladimir de Paula Brito
Doutor em Ciência da Informação, é agente 

da Polícia Federal.
Este artigo é a primeira parte da série sobre 

telecomunicações e soberania.

Entre os mais importantes estudos e 
debates realizados na edição deste ano do 
Fórum Econômico Mundial, chamou a 
atenção uma pesquisa que teve como ob-
jetivo oferecer às organizações subsídios 
para ajudá-las a desenvolver e ampliar a 
liderança responsável.

Com base em abordagens feitas juntos 
a 5 mil indivíduos, incluindo membros 
das comunidades Young Global Leaders e 
Global Shapers, além de diretores executi-
vos e outros líderes de negócios, funcioná-
rios, consumidores e outros grupos de par-
tes interessadas, os responsáveis chegaram 
à conclusão de que existem cinco qualida-
des que as equipes de liderança precisarão 
desenvolver para consolidar uma atitude 
responsável na próxima década. Esses ele-
mentos seriam basicamente:

1 – Inclusão das partes interessadas: ati-
tude que se refere à capacidade de se colo-
car no lugar das partes interessadas e fazer 
a organização responder a elas

2 – Emoção e intuição: habilidade de 
criar nas pessoas a vontade instintiva e au-
têntica de levar todo o eu a trabalhar e in-
centivar isso nos outros, liberando o poder 
da criatividade e da imaginação

3 – Missão e Propósito: confiança para 
criar e inspirar uma visão compartilhada 
de longo prazo para a organização e seus 
stakeholders

4 – Tecnologia e inovação: paixão por 
inovar e aprender usando novas tecnolo-
gias para liberar valor organizacional e 
social

5 – Intelecto e conhecimento: apetite 
voraz de aprender continuamente e tomar 

decisões com base em fatos, dados e aná-
lises objetivas

Uma das conclusões do documento, 
elaborado com a participação da Accentu-
re, afirma que as organizações que estão 
desenvolvendo ambientes baseados nes-
tes elementos conseguem se reforçar com 
confiança, inovação e forte desempenho 
organizacional. Enquanto isso, aquelas 
que não o fazem estão correndo um grande 
risco de serem deixadas para trás.

Diante deste quadro, muitos líderes se 
desesperam ao pensar no que deveria ser 
feito para buscar este tipo de desenvolvi-
mento o mais rápido possível. E neste sen-
tido, a resposta que parece mais óbvia é 
investir na melhoria da capacidade de co-
municação dos executivos.

Afinal, como seria possível transformar 
em ações práticas do dia a dia os compor-
tamentos exigidos nestes cinco elementos 
sem contar com um nível de comunicação 
inspiradora? Ninguém consegue se enga-
jar em nenhum propósito após lutar contra 
o sono para assistir a um desfile de slides 
que não precisariam ter existido.

Para alcançar o sucesso com base nestes 
cinco elementos é necessária a qualidade 

da persuasão, mas ela é uma competência 
complexa. Não se trata apenas de apresen-
tar os fatos em PPTs divertidos e moderni-
nhos. Convencer é plantar uma semente na 
mente de um interlocutor que vai precisar 
de tempo para germinar. É preciso adequar 
a linguagem ao público, buscar objetivida-
de, ter clareza de propósito, uma postura 
convincente, um tom de voz firme, estraté-
gia de roteiro, controle emocional e muito 
mais. Sem o desenvolvimento consciente 
e contínuo dessas habilidades, a chance de 
sucesso é ínfima.

A atenção das pessoas é disputada a 
cada segundo; a capacidade de manter o 
interesse nos assuntos fica cada vez me-
nor. Se as empresas querem mesmo desen-
volver lideranças responsáveis e adapta-
das a estes cinco elementos, elas precisam 
urgentemente considerar a necessidade de 
investimento na melhoria da qualidade da 
comunicação.

Desenvolver isso internamente, claro, 
leva tempo. Por isso, contar com um pro-
fissional especializado em comunicação 
interpessoal, é uma alternativa que muitas 
empresas vêm buscando. O coach de palco, 
que prepara pessoas para fazerem apresen-
tações fantásticas, pode executar em dias 
uma capacitação que sozinho o colaborador 
levaria meses ou até anos para fazer.

Parece moda. Parece luxo. Mas pelo que 
diz o Fórum Econômico Mundial, também 
parece fundamental.

  André Arcas
Consultor especializado em técnicas de 

apresentação da Arcas Treinamentos.
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JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído da Ação de Execução
proposta por VENANCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA em face de LECY DE ANDRADE PINTO (Processo nº 0085344-
14.2018.8.19.0001): O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a LECY DE ANDRADE PINTO, de que no dia 13/02/2020, às 12:00 horas, através do portal 
de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente, no auditório do 
Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.008, Castelo – Rio de Janeiro – RJ., pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 1.790.000,00, ou no dia 17/02/2020, no 
mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o Apartamento 101, situado na rua Professor Sabóia Ribeiro, nº 
69 – Leblon/RJ. Cf. o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 08053, e registrado em nome de Lecy de Andrade 
Pinto, constando os seguintes gravames: 1) AV-7: Ajuizamento de execução oriunda do presente feito; 2) R-8: Penhora da 4a Vara Cível 
da Comarca da Capital, extraída dos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0121903-04.2017.8.19.000), movida 
por Venâncio Administração de Bens Próprios Ltda em face de Lecy de Andrade Pinto; 3) Penhora oriunda do presente feito. Débitos 
de IPTU: R$ 27.321,55, mais acréscimos legais (2008 até 2019 - FRE: 1.227.232-4). Cf. Certidão Negativa de Débito, emitida pelo 
Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios. De acordo 
com informação prestada pela administradora do Condomínio Anzia, não há débitos referentes sobre a unidade até a data da expedição 
do edital de leilão. Em relação à preferência na arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. A venda será efetuada à 
vista. Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido 
o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser 
pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em conta judicial vinculada a 
este feito e Juízo (48ª Vara Cível) junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado até 
que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, 
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda 
ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897). A oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. Cf. o artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa 
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% do valor lançado, com a complementação no prazo de 48 horas. A 
venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do 
artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a 
ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Os interessados em participar do leilão 
terão a opção de oferecer lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições 
dos participantes presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e habilitados para participar deste leilão. - E, para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que no 
ato da arrematação, far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida 
de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o 
máximo permitido. Será devida comissão ao leiloeiro no valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) para o caso de acordo, 
adjudicação, remição ou pagamento voluntário do débito, acrescido em ambos os casos do valor das despesas comprovadamente 
realizadas. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente 
edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na data 
designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. E, foi expedido este edital. Outro, na 
íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 19/12/2019. Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 01-28499 - Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito. 

A epidemia muda, a 
especulação é a mesma

Mercados em pânico, previsão de queda no Produto 
Interno Bruto (PIB). Foi assim em 2009, quando, em 
abril, eclodiu a gripe suína (depois, H1N1), e está sendo 
assim agora, com o coronavírus. Se na guerra a primeira 
vítima é a verdade, na especulação financeira perdem os 
que acreditarem em tudo que se divulga. A epidemia já 
levou a uma redução de US$ 1,5 trilhão no valor de mer-
cado das ações no mundo neste início de ano.

O banco dinamarquês Danske Bank estima perda de 
0,8 ponto percentual no PIB da China no primeiro se-
mestre. A consultoria britânica Capital Economics pega 
pesado e fala em impacto de 3 pontos percentuais no 
primeiro trimestre. O norte-americano Wells Fargo é 
menos catastrófico: estima uma desaceleração do PIB 
chinês de apenas 0,15 ponto percentual no ano, de 5,9% 
para 5,8% (números arredondados).

Em 2009, a economia mundial sofria com a crise de 
2007/2008. Resultados da produção naquele ano não 
podem ser usados como parâmetro hoje. Nas bolsas de 
valores, as quedas iniciais foram similares às que ocor-
rem agora. Finda oficialmente a pandemia do H1N1, em 
agosto de 2010, o índice da bolsa brasileira registrava 
alta de 45% no período, e da bolsa norte-americana, 30%.

Não se trata de subestimar a epidemia do coronavírus, 
seus efeitos na economia, nem defender um oba-oba dos 
mercados de ações. Mas ficar atento aos especuladores, 
que nem ao menos tentam disfarçar e propagar matérias 
novas; as velhas fórmulas são repetidas sem constrangi-
mento.

Outro lado
O Sesc e Senac do Rio de Janeiro enviaram esclareci-

mento sobre a nota “Faxina no Sesc e Senac do Rio ainda 
demora”, publicada na coluna de ontem:

“Não procede a informação divulgada na nota. Am-
bas as instituições seguem as regras e recomendações do 
TCU, conduzindo um processo transparente e público. 
Na licitação citada na coluna, 17 empresas não aten-
deram aos requisitos do edital. Das três classificadas 
por atenderem a todas as exigências, foi escolhida a de 
menor preço.”

Ensino privado
No final do século passado, Paulo Guedes afirmou 

a este colunista que educação e informação seriam os 
grandes negócios das décadas seguintes. Se na área de 
comunicação as oportunidades são restritas a alguns gru-
pos, como Facebook, no ensino a previsão do – hoje – 
ministro parece ter emplacado.

A representante no Brasil da canadense Maple Bear, 
que chegou ao país em 2006 e foi adquirida em 2017 pelo 
grupo SEB, aponta um crescimento de 100% nas opera-
ções no período de três anos, saltando de 78 escolas em 
operação e 13,5 mil alunos para 145 escolas em funcio-
namento, com outras 50 em construção, e 25 mil alunos.

O faturamento, que em 2017 foi de R$ 350 milhões, 
ultrapassou a casa dos R$ 710 milhões em 2019. Até 
2023, a Maple Bear quer conquistar a marca de 300 es-
colas no Brasil e mais 80 no resto da América Latina, 
alcançando 50 mil alunos e a mais de R$ 1 bilhão em 
faturamento.

Empobrecimento
O Produto Interno Bruto (PIB) real per capita na região 

da América Latina e Caribe diminuiu 0,6% ao ano, em 
média, entre 2014–2019.

Conta de luz
Desde 2012, os consumidores brasileiros investiram 

mais de R$ 10 bilhões em sistemas de energia solar em 
geração distribuída, que acrescentaram ao Brasil uma 
potência de mais de 1,9 gigawatt (GW). Se esses inves-
timentos tivessem sido feitos por empresas de energia, 
através de licitações ou leilões dos governos, provocariam 
um acréscimo na conta de luz, para remunerar o capital 
investido. Haveria também gastos com transmissão, que 
igualmente seriam incorporados à tarifa. Ao ser bancado 
pelo consumidor final, evita-se essas despesas extras.

Bom para bandidos
A redução nos itens de segurança da placa Mercosul 

pode baratear o custo para o motorista, mas facilita a clon-
agem de veículos. Foi de um carro clonado que os mili-
cianos dispararam os tiros que mataram Marielle Franco.

Rápidas
A Associação de Supermercados do Rio (Asserj) infor-

ma que 14 lojas, em sete municípios, do Supermercados 
Fluminense servirão como postos de coleta para doações 
às cidades no Norte e Noroeste do estado que decretaram 
estado de emergência em consequência das chuvas dos 
últimos dias *** Neste sábado, o Passeio Shopping apre-
senta O Carnaval dos Três Porquinhos, um clássico que 
ganhou adaptação especial, a partir das 14h.

Governo diz uma coisa e faz outra
Despesas da 
União com 
capitalização 
de empresas 
cresceram 110% 

A previsão orçamentária 
do governo este ano é des-
tinar “apenas” R$ 4 bilhões 
para capitalização de esta-
tais, afirmou o secretário 
do Tesouro, Mansueto Al-
meida. O Tesouro Nacional 
divulgou nesta quarta-feira 
números que indicam que 
as despesas da União com 

capitalização de empresas 
estatais no primeiro ano do 
governo Jair Bolsonaro mais 
do que dobraram sobre 2018, 
somando R$ 10,1 bilhões.

A alta em 2019 foi de 
110% sobre os R$ 4,8 bi-
lhões de capitalização no 
ano anterior. A análise é que 
o montante gasto não fecha 
com o discurso empregado 
pelo governo de que a pri-
vatização era a condição pri-
mordial para o país deixar de 
investir em ativos que não 
representam lucro.

De acordo com a Reuters, 
o número aumentou sobre-
tudo em dezembro, quando 
houve a decisão de aportar 
R$ 9,6 bilhões nas estatais, 
sendo R$ 7,6 bilhões na Em-
gepron (Empresa Gerencial 

de Projetos Navais), empresa 
ligada à Marinha brasileira.

Segundo o secretário do 
Tesouro, a capitalização da 
Emgepron havia sido deci-
dida ainda no governo ante-
rior, do ex-presidente Michel 
Temer, em meio à avaliação 
de que navios da Marinha 
estavam todos sucateados e 
precisavam ser renovados.

Perguntado se a operacio-
nalização do aporte em 2019 
não representava um con-
trassenso diante da bandei-
ra da privatização e deses-
tatização empunhada pelo 
governo, além da situação 
de aperto em outras áreas 
sociais, Mansueto disse que 
houve espaço fiscal em 2019 
e, com isso, a decisão de azer 
toda a capitalização da Em-

gepron. “Antes, a expectati-
va era fazê-la em etapas”. 

Em dezembro a União re-
cebeu recursos com o leilão 
de petróleo da cessão onerosa. 
O Tesouro revelou que foram 
levantados R$ 70 bilhões com 
o certame, dos quais restaram 
líquidos para a União R$ 23,8 
bilhões, após repartição de R$ 
11,7 bilhões a Estados e mu-
nicípios e pagamento de R$ 
34,4 bilhões à Petrobras.

As injeções de capital nas 
empresas controladas pela 
União não obedecem à re-
gra do teto, não sendo con-
tabilizadas, portanto, para o 
cálculo de cumprimento do 
dispositivo constitucional 
que limita o crescimento das 
despesas públicas à inflação 
do ano anterior.

Orçamento da Receita Federal é 35% menor
O orçamento da Receita 

Federal para o ano de 2020 
já deixa claro as dificuldades 
que o órgão terá para manter 
ou melhorar os resultados al-
cançados em 2019 na área de 
controle do comércio inter-
nacional. Entre 2019 e 2020 
a redução orçamentária do 
órgão alcançará o percentual 
de 35%, passando de R$ 2,81 
bilhões para R$ 1,82 bilhão, 
valor que remete a Receita 
Federal para o ano de 2013, 
quando o orçamento foi de R$ 
1,74 bilhão. Mais ainda, não 
há nenhuma perspectiva de 
se ter concurso para corrigir o 
quadro reduzido de servidores 
e, sequer, repor as perdas por 
questões de aposentadorias e 
saídas voluntárias.

O Sindicato Nacional dos 
Analistas-Tributários da Re-
ceita Federal (Sindireceita) 
alerta que apesar do recor-
de na apreensão de cocaína 
nas fronteiras e mantendo as 

apreensões de mercadorias 
ilegais na casa dos bilhões 
de reais, a Receita Federal 
do Brasil entra o ano de 2020 
sem previsão de concurso, 
com o quadro de servidores 
defasado e com um orça-
mento igual do ano de 2013.

Em 2019, a Receita Fede-
ral do Brasil apreendeu mais 
de R$ 3 bilhões em produtos 
de contrabando e descami-
nho e impediu que mais de 
50 toneladas de drogas ilí-
citas, com destaque para a 
cocaína, fossem distribuídas 
dentro e fora do país pelo 
crime organizado. Com es-
ses resultados a aduana bra-
sileira apreendeu por dia, em 
média, R$ 8,2 milhões em 
mercadorias ilegais e 137 
quilos de drogas ilícitas nos 
portos, aeroportos e postos 
de fronteira terrestre.

“Os resultados parecem 
satisfatórios, mas poderia 
ser feito muito mais, pois, 

segundo levantamento di-
vulgado em março desse ano 
pelo Instituto de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
de Fronteiras (Idesf) e Asso-
ciação Brasileira de Comba-
te à Falsificação (ABCF), o 
contrabando, a pirataria e a 
falsificação de produtos ge-
raram um prejuízo à econo-
mia nacional de cerca de R$ 
160 bilhões em 2018”, expli-
ca Moises Hoyos, diretor de 
Aduana do Sindireceita.

Atualmente, a Receita Fe-
deral do Brasil conta com 
1.259 Auditores-Fiscais e 
1.008 Analistas-Tributários 
que atuam na Administração 
Aduaneira, controle adua-
neiro de encomendas e bens 
de viajantes e nas atividades 
de Vigilância e Repressão. 
Um total de 2.267 servidores 
responsáveis pela fiscaliza-
ção e controle aduaneiro em 
portos, aeroportos, postos de 
fronteira e em operações de 

Vigilância e Repressão nas 
cidades e estradas brasilei-
ras.

“Esse quantitativo reduzi-
do de servidores tem o dever 
de realizar a fiscalização e 
o controle aduaneiro em 34 
unidades de fronteira, 27 
pontos de fronteira alfande-
gados, 39 portos organiza-
dos, 33 terminais aeropor-
tuários de passageiros, 36 
terminais aeroportuários de 
cargas, 5 centros de distri-
buições de remessas postais 
internacionais, três polos de 
processamentos de remessas 
expressas e mais outras de-
zenas de unidades d a Recei-
ta Federal que atuam direta 
ou indiretamente no controle 
aduaneiro”, adverte o Sin-
direceita. Esse quantitativo 
reduzido de servidores oca-
siona dificuldades nas for-
mações de equipes de plan-
tões nos portos, aeroportos e 
postos de fronteira terrestre. 

Falta de recursos paralisa  
o Pronaf Mais Alimentos

Com a suspensão da contra-
tação do Programa Nacional 
de Agricultura Familiar (Pro-
naf) Mais Alimentos por falta 
de recursos, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agri-
cultoras Familiares (Contag) 
vem buscando explicações e 
providências junto ao governo 
federal para que as demandas 
dos agricultores familiares em 
relação aos projetos do Pronaf 
sejam atendidas já.

O Plano Safra 2019/2020 
foi lançado prevendo R$ 
31,22 bilhões para a agri-
cultura familiar por meio do 
Pronaf. Conforme dados do 
Banco Central, foram apli-
cados até final de dezembro 
de 2019 R$ 17,8 bilhões em 
mais de 838 mil contratos. 
Deste valor, R$ 8,9 bilhões 

foram aplicados no Pronaf 
Custeio e R$ 8,1 bilhões do 
Pronaf Investimento.

Conforme os agentes finan-
ceiros, como o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), e 
informações da Diretoria de 
Agronegócios do Banco do 
Brasil, estão suspensos pedi-
dos de créditos para o Pronaf 
Mais Alimentos. No caso do 
Bndes, estão suspensas as li-
nhas do Pronaf Investimento.

A Contag lembra que essa 
situação já ocorreu na Safra 
2018/2019 com a dificulda-
de de contratação de proje-
tos na ordem de R$ 1 bilhão, 
sendo R$ 350 milhões junto 
ao Banco do Brasil e R$ 650 
milhões com o Bndes (Cre-
sol, Sicoob, Sicredi, Banrisul, 
BRDE, entre outros).

Rio debate como conectar 
o mercado financeiro

Com o objetivo de co-
nectar as duas pontas do 
mercado financeiro: inves-
tidores e investimentos, a 
partir desta quinta-feira o 
Rio de Janeiro será o gran-
de palco do INVESTS-
MART 2020, a partir das 
12h, no Centro de Conven-
ções SulAmérica. 

A terceira edição, rea-
lizada pela InvestSmart, 
uma das 20 maiores as-
sessorias de investimen-
tos credenciadas à XP 
Investimentos,  reunirá 
palestrantes de grande ex-
pertise no mercado finan-
ceiro, como: Zeina Latif, 
Economista-Chefe da 
XP inc; Roberto Justus, 

sócio-fundador da Nest; 
Eduardo Bandeira, ex-
presidente do Flamengo; 
Henrique Bredda, sócio-
gestor da Alaska Asset; 
Luciano Snel Correa, pre-
sidente da Icatu; James 
Gulbrandsen, gestor da 
NCH Capital; e Rogério 
Xavier, diretor SPX Capi-
tal e outros.

Os debates visam deixar 
os participantes a par das 
principais novidades para 
este ano no cenário polí-
tico e econômico do país, 
como: queda dos juros, 
recorde da Ibovespa, cami-
nhos para realizar investi-
mentos assertivos dentro e 
fora do país etc.
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Engetec Construções e Montagens S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2019
Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia situada Avenida Rio Branco, n° 
156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, na Cidade do Rio de 
Janeiro/RJ, 17/12/2019, às 10:30 hs. Convocação e Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Se-
cretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do dia e Deliberações: (a) O aumen-
to do capital social no montante de R$ 11.028.000,00, mediante a conversão 
de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC”) já realizados, com 
a consequente emissão de 9.715.009 novas ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,1351, sendo tais ações to-
talmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista Queiroz Galvão 
S.A. (“QGSA”), com expressa anuência e renúncia ao direito de preferência da 
acionista QGSEE Participações Ltda. (atual denominação da QGMI Participa-
ções S.A.) (“QGSEE”), conforme Boletim de Subscrição. (b) Desta forma, o 
capital social da Companhia passará a ser de R$ 235.596.818,56, dividido em 
207.546.710 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo 
11.934.150 ações de titularidade da QGSEE, representativas de 5,7501% do 
capital social total da Companhia, e 195.612.560 ações de titularidade da 
QGSA, representativas de 94,2499% do capital social; (c) Em decorrência do 
disposto no item (a) acima, alterar o artigo 4º do Estatuto Social, a fim de re-
fletir o aumento do capital social, que passará a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Artigo 4º. O capital social é de R$ 235.596.818,56, representado por 
207.546.710 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado”. (d) Ratificar, sem emenda ou ressalva, a delibera-
ção constante do item “c”, da AGE realizada em 28/12/2018, que alterou a 
composição da mesa da Assembleia Geral, passando a ser presidida e secre-
tariada, preferencialmente por acionistas da Companhia e/ou por seus Direto-
res, razão pela qual o artigo 12, § Único, do Estatuto Social, passou a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 12. (Omissis) § Único. A Assembleia Geral 
será presidida e secretariada, preferencialmente, por acionistas da Compa-
nhia e/ou por seus Diretores. (e) A consolidação e publicação do Estatuto 
Social, contemplando a alteração mencionada nos itens acima; e (f) A lavratu-
ra sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois 
de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia geral 
realizada. Encerramento: Nada mais Estatuto Social - Capítulo I - Denomi-
nação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º. A Engetec Construções e Mon-
tagens S.A. é uma sociedade por ações, subordinada à Lei nº 6.404/76, de-
mais normas aplicáveis e ao disposto neste Estatuto. Artigo 2º. A Companhia 
tem por objeto social a prática das seguintes atividades: (a) construção indus-
trial e civil, de obras públicas ou privadas; (b) montagens industriais e civis, 
para clientes públicos ou da iniciativa privada; (c) importação e exportação de 
materiais, peças e equipamentos ligados às atividades de construção e de 
montagem civil e industrial; (d) compra e venda de materiais, peças e equipa-
mentos ligados às atividades de construção e de montagem civil e industrial; 
(e) realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços
de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos; (f)
participação em procedimentos concorrenciais, licitações e certames visando
a execução dos serviços previstos em seu objeto social; (g) prestação de
serviços e realização de atividades pertinentes e correlatas às do objeto so-
cial da Companhia; (h) participação em outras sociedades, no Brasil ou no
exterior, quando ligadas às atividades de seu objeto social; (i) participação em 
consórcios de sociedades quando para desenvolver atividades relacionadas a 
seu objeto social; e (j) execução de serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo. § Único. As atividades constantes do objeto social da Compa-
nhia poderão ser desenvolvidas no Brasil ou no exterior. Artigo 3º. A Compa-
nhia, cuja duração será por tempo indeterminado, tem sede e foro nem RJ/RJ, 
na Avenida Rio Branco, nº 156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036,
Centro, podendo por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais
e escritórios, no Brasil e no exterior. Capítulo II - Capital Social e Ações -
Artigo 4º. O capital social é de R$ 235.596.818,56, representado por
207.546.710 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente
subscrito e integralizado. Artigo 5º. Cada ação ordinária nominativa terá direi-
to a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações não serão re-
presentadas por cautelas, comprovando-se a sua titularidade pela inscrição
do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Compa-
nhia. § 1º. A Companhia poderá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as pres-
crições legais, ações nominativas ordinárias ou preferenciais, estas sem direi-
to a voto. § 2º. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. Capítulo III
- Administração da Sociedade - Artigo 6º. A Companhia será administrada
por uma Diretoria. § Único. A Diretoria terá os poderes e atribuições conferi-
dos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas normas que venham a ser
estabelecidas pela Assembleia Geral. Seção I - Da Diretoria - Artigo 7º. A
Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 in-
tegrantes, acionistas ou não, todos eles residentes no País, com mandato de
3 anos, permitida a reeleição. § 1º. Compete aos integrantes da Diretoria a
representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão que
lhes são atribuídos por este Estatuto Social, pelas normas que venham a ser
estabelecidas pela Assembleia Geral e por lei. § 2º. Os integrantes da Direto-
ria tomarão posse de seus cargos, dispensados de prestar caução, dentro do
prazo de 30 dias, a contar da data da eleição, mediante assinatura do respec-
tivo termo, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressalvada a
hipótese de, presentes, assinarem a Ata da Reunião da Assembleia Geral que 
os eleger, o que valerá, nesse caso, também como Termo de Posse. § 3º. Em
caso de licença, impedimento temporário ou vacância, caberá à Assembleia
Geral escolher o substituto do licenciado, impedido ou titular do cargo vago,
na primeira reunião que se seguir ao acontecimento. O substituto permanece-
rá no cargo até o desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou
até o final do mandato da Diretoria. § 4º. Vencido o mandato dos integrantes
da Diretoria, este será considerado automaticamente prorrogado até a ocor-
rência de Assembleia Geral que eleja novos membros ou reeleja aquela em
exercício. Artigo 8º. A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigo-
rosamente ao disposto neste Estatuto, em especial ao que reza o seu artigo
9º, na legislação aplicável e nas normas que venham a ser estabelecidas pela 
Assembleia Geral, sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjunta-
mente, a prática de atos em nome da Companhia, estranhos aos seus objeti-
vos. Artigo 9º. Compete à Diretoria: (i) cumprir as disposições deste Estatuto
e as deliberações da Assembleia Geral; (ii) a prática de todos os atos neces-
sários ao funcionamento normal da Companhia, inclusive a representação em 

juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: (a) mediante a assinatura 
individual de qualquer dos integrantes da Diretoria: (a.1) representar a Com-
panhia perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou munici-
pais, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e empresas privadas, inclusive em procedimentos de licitação, poden-
do, para esse fim, assinar propostas, declarações e documentos afins; (a.2) 
outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de represen-
tação judicial da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; (a.3) 
praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a 
assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. (b) mediante a assinatura con-
junto de 2 dos integrantes da Diretoria, poderão ser praticados todos os de-
mais atos de gestão, inclusive, mas não se limitando a, obrigações em geral, 
no Brasil ou no exterior; operações financeiras, de crédito e de financiamento 
em geral; outorga de garantias; alienação e constituição de ônus sobre bens, 
inclusive do ativo não circulante; constituição de consórcios, de sociedades de 
propósito específico e de subsidiárias da Companhia. Artigo 10. Para a práti-
ca dos atos a que se refere o artigo anterior, poderão ser outorgadas procura-
ções pela Companhia, com poderes específicos, inclusive quanto aos limites 
de valor: (a) Mediante a assinatura individual de um Diretor, em relação aos 
atos previstos no Artigo 9º, alínea (a); e (b) Mediante a assinatura conjunta de 
2 Diretores, em relação aos atos previstos no Artigo 9º, alínea (b). § Único. As 
procurações outorgadas pela Companhia terão prazo de validade fixado nos 
respectivos instrumentos, não podendo tal prazo ser superior a 12 meses, 
ressalvados os instrumentos que contemplem poderes da cláusula ad judicia 
e os mandatos outorgados no âmbito de financiamentos de longo prazo da 
Companhia ou de suas controladas, que poderão ter prazo indeterminado. 
Capítulo IV - Conselho Fiscal - Artigo 11. O Conselho Fiscal, não perma-
nente, quando instalado na forma da Lei, terá 03 integrantes efetivos e igual 
número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, e que preencham 
os requisitos da legislação aplicável. § Único. O Conselho Fiscal, quando 
instalado, funcionará até a 1ª AGO que seguir àquela de eleição, e terá as 
funções e competência previstas em Lei. Capítulo V - Assembleia Geral - 
Artigo 12. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 primeiros 
meses após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que 
convocada, na forma da lei. § Único. A Assembleia Geral será presidida e 
secretariada, preferencialmente, por acionistas da Companhia e/ou por seus 
Diretores. Artigo 13. A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, e 
instalar-se-á na forma prevista na lei. Artigo 14. Compete à Assembleia Geral 
deliberar e decidir sobre todas as matérias e negócios relativos ao objeto da 
Companhia, tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. § Único. Além das matérias que por lei e por este Estatuto, 
sejam de competência da Assembleia Geral, compete-lhe também, fixar os 
honorários individuais ou globais dos integrantes da Diretoria. Capítulo VI - 
Exercício Social - Artigo 15. O exercício social começará em 1º de janeiro 
de cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com 
o ano civil. Artigo 16. No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as 
demonstrações financeiras previstas em lei, baseadas na escrituração mer-
cantil da Companhia. A Diretoria poderá determinar o levantamento de balan-
ços em períodos inferiores ao período anual e declarar dividendos à conta do
lucro apurado nesses balanços. Artigo 17. Do lucro líquido do exercício, se-
rão destinados: a) 5% à constituição da reserva legal, até o limite de 20% do
Capital Social; b) 3% à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório. 
§ 1º. A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em
que o saldo dessa reserva, acrescido do valor das reservas de capital, exce-
der a 30% do capital social. § 2º. A acionista única poderá deliberar sobre a
distribuição de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou a retenção de
todo o lucro. § 3º. A Diretoria poderá propor e a Assembleia aprovar a distri-
buição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não
havendo distribuição antecipada, os dividendos serão pagos durante o exercí-
cio em que tiverem sido aprovados. § 4º. Os dividendos não reclamados den-
tro de 03 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos 
acionistas, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII - Juízo Arbi-
tral - Artigo 18. A Companhia, seus acionistas, e seus Diretores obrigam-se
a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir entre eles, relacionada ou decorrente, em especial, da apli-
cação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos das disposi-
ções contidas na Lei 6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Co-
missão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, conforme o caso. § 1º. As
disputas ou controvérsias serão solucionadas por meio de arbitragem a ser
administrada pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio
Brasil - Canadá (“Câmara”), de acordo com o disposto no regulamento da
Câmara (“Regulamento da Câmara”). § 2º. A arbitragem será decidida por um
tribunal arbitral sediado em RJ/RJ, constituído por 3 árbitros a serem nomea-
dos nos termos do Regulamento da Câmara. Não será permitida a instaura-
ção de arbitragem multilateral, ou seja, de procedimento arbitral composto por 
mais de dois polos antagônicos entre si. Será, contudo, permitido haver mais
de uma parte, pessoa física ou jurídica, em um dos polos. § 3º. Todo o proce-
dimento arbitral será em língua portuguesa e serão aplicadas as leis brasilei-
ras, inclusive, mas não se limitando, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996 (Lei Brasileira de Arbitragem). § 4º. A Câmara deverá proferir sua sen-
tença no Brasil, no prazo máximo de 12 meses contados da data de início da
arbitragem, observado que referido prazo poderá ser prorrogado pela Câmara 
por um período adicional de até 6 meses, desde que justificadamente. § 5º.
Os honorários dos advogados e demais despesas e custos decorrentes do
procedimento arbitral serão suportados por uma ou por ambas as partes,
como for decidido pela Câmara. § 6º. Em face da presente cláusula compro-
missória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser requerida (i) ao tribunal
arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do tri-
bunal arbitral ao juiz estatal competente, ou (ii) diretamente ao Poder Judiciá-
rio (caso o tribunal arbitral ainda não tenha sido instaurado), no foro da comar-
ca onde a medida cautelar deva ser cumprida pela parte requerida. § 7º. As
partes envolvidas na arbitragem deverão manter em sigilo todas e quaisquer
informações relacionadas à arbitragem. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo
19. A dissolução e liquidação da Companhia far-se-á de acordo com o que
resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Rio de Janei-
ro, 17/12/2019. JUCERJA. Certifico o Arquivamento em 15/01/2020 sob o Nú-
mero 00003835608. Protocolo: 00-2020/007312-5, Data do protocolo:
14/01/2020. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

Acervos residenciais, 
arte, joias e afi ns

O pregão residencial com Antonio Ferreira, experiente 
leiloeiro, será no bairro carioca da Glória – com acervos 
da região, reunindo obras de arte e coleções, além das 
joias de ouro e prata que, por motivo de segurança, não 
estarão na exposição. Os lances serão recebidos online, 
nesta quinta e sexta-feira (30 e 31) às 19h30, na Rua da 
Glória, 190 – 11º andar, Glória (RJ).

São peças de crist al, bronze, metal, prata, madeira, 
marfim, vidro, porcelana, biscuit, além de obras em pin-
tura, serigrafia, escultura, relojoaria. Quem quer móveis, 
tapetes, lustres entre vários objetos decorativos, terá a 
chance de encontrar o que deseja por um preço bom.

Além deste, outro leilão online está em andamento com 
Antônuo Ferreira, até sexta-feira (31) sempre às 15h30 
em Niterói, na Rua Antonio Silva, 30, apartamento 203, 
no bairro do Fonseca – com antiguidades, coleções, nu-
mismática, livros, postais, filatelia, revistas, cartofilia, 
brinquedos e curiosidades.

O leiloeiro, continuando em fevereiro na área de cole-
cionismo, numismática, militaria, brinquedos, livros, pa-
péis, objetos diversos, com seu leilão marcado de segunda 
a quinta-feira (3, 4, 5 e 6) às 15h30 – aceitando visitação 
agendada previamente na Rua da Glória, 190 – 11º an-
dar, Glória (RJ). O ritmo dos leilões é contínuo, fazendo 
a captação dos objetos de forma permanente, tirando dú-
vidas e orientando seus comitentes e compradores em seu 
website antonioferreira.lel.br e em seu escritório à Rua 
Barata Ribeiro, 383, sala 701, em Copacabana (RJ).

Itaipava em pregão residencial
Subir a Ser-

ra de Petrópo-
lis pode ser um 
bom passeio re-
frescante, além 
de interessante 
culturalmente, 
dentre todas as 
atrações que a 
cidade oferece 
– também tem 
leilão residen-
cial de arte e 
antiguidade. O leiloeiro Bruce Angeiras estará na Estrada 
Philúvio Cerqueira Rodrigues, 1.980, Itaipava, Petrópolis 
(RJ) nesta sexta-feira (31) às 19h e no sábado (1º) às 16h 
para bater o seu martelo em variadas lotes.

Quem comprar algumas peças grandes pode agendar a 
entrega compartilhada com outros compradores dentro do 
Estado do Rio. A retirada pessoal dos móveis deve ser agen-
dada previamente, e a entrega em outras cidades do Brasil é 
feita por transportadora indicada pela equipe do pregão.

Qualquer esclarecimento entrar em contato com a orga-
nização, com todas as informações no wesbite mozartlei-
loeiro.com.br e no escritório à Rua das Laranjeiras, 540, 
Laranjeiras (RJ). As peças serão vendidas no estado em 
que foram recebidas, e expostas, sendo aberto aos interes-
sados, ou seus peritos, para prévio e detalhado exame até 
o dia do pregão.

Veículos apreendidos pelo Detro e Seop
O Departamento de Transportes Rodoviários e a Secre-

taria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro (De-
tro-RJ e Seop-RJ), estão vendendo os veículos apreendidos 
que estão localizados em depósitos públicos. O leiloeiro 
responsável pelos pregões é Edgar de Carvalho Júnior, que 
baterá o martelo para o Detro-RJ na Avenida Brigadeiro 
Lima e Silva, 1065, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Du-
que de Caxias – nesta sexta-feira (31) às 10h; e de forma 
presencial e online para a Seop-RJ na Rua Capitão Félix, 
110, Benfica (RJ), na quarta-feira (5) às 10h – com infor-
mações no website brbid.com.br e no wesbite do leiloeiro 
(edgarcarvalholeiloeiro.com.br) ou em seu escritório na 
Avenida Treze de Maior, 47, grupo 912, Centro (RJ).

Lustres com Antônio Ferreira

Chaise longue no leilão de 
Bruce Angeiras

Motocicleta 
com Edgar 
Carvalho 
Júnior

Sudeste tem gasolina em alta e etanol em baixa
O ano começou com mo-

vimentações de alta e de 
baixa no preço dos combus-
tíveis nos postos da Região 
Sudeste. É o que revela o 
último levantamento do Ín-
dice de Preços Ticket Log 
(IPTL). O avanço de 0,25% 
para a gasolina colocou a 
região na liderança do litro 
mais caro do país. Já o eta-
nol, que em dezembro re-
gistrou alta de 4,2%, recuou 
nos primeiros dias de janei-
ro, com o litro vendido, em 
média, a R$ 3,167.

“Percebemos variações 
distintas no preço dos com-
bustíveis na região. No caso 
do etanol, há uma tendência 
de baixa que pode compen-
sar as altas recorrentes para o 
combustível no ano passado. 
Já a gasolina, mesmo com 
variação mais moderada, 
segue o movimento de alta 
dos últimos meses. Há ainda 
uma expectativa de que os 

conflitos internacionais in-
terfiram no comportamento 
do preço dos combustíveis 
nos próximos dias”, comen-
ta o operador de Mercado 
Urbano da Edenred Brasil, 
Douglas Pina.

O IPTL também apresenta 
uma análise do comporta-
mento de preços do último 
mês de 2019. Os motoristas 
da Região Sudeste continua-
ram a pagar pelo litro da ga-
solina mais caro do país. O 
combustível, comercializado 
à média de R$ 4,775, chegou 
a custar 5% a mais que o va-
lor encontrado nas bombas 
da Região Sul (R$ 4,536).

No recorte por estado, os 
postos paulistas seguem com 
os menores valores de toda a 
região. Com exceção do gás 
veicular natural (GNV), foi 
mais barato abastecer no es-
tado com diesel (R$ 3,682), 
gasolina (R$ 4,393) e etanol 
(R$ 2,991).

Na contramão, os mo-
toristas do Rio de Janeiro 
pagaram pelo litro da gaso-
lina e do etanol mais caros, 
com média de R$ 5,030 e R$ 
4,134, respectivamente. Já o 
gás veicular natural (GNV) 
foi mais em conta, R$ 3,165, 
ante os R$ 3,515 de Minas 
Gerais. No Espírito Santo, a 
gasolina avançou 3%, com 
o litro vendido a R$ 4,777, 
ante os R$ 4,639 de novem-
bro.

No contexto nacional, o 
preço dos combustíveis tam-
bém apresenta variações dis-
tintas. No período de 1º a 7 de 
janeiro, a gasolina avançou 
0,1%, com o litro a R$ 4,691, 
enquanto o etanol recuou 
10%, vendido à média de R$ 
3,253, ante os R$ 3,627 de 
dezembro. O diesel também 
apresenta movimento de alta 
(0,8%) nos primeiros dias de 
2020, com o valor médio de 
R$ 3,98 o litro.

O levantamento de de-
zembro mostra ainda que, 
na Grande de São Paulo, 
em todos os municípios, 
foi mais vantajoso comprar 
etanol que gasolina, com os 
menores preços encontrados 
na Zona Leste da capital, a 
R$ 2,978 o litro; e o mais 
caro, na região central (R$ 
3,037). A Zona Leste foi 
destaque no período em São 
Paulo, com a melhor opção 
de abastecimento para a ga-
solina, vendida a R$ 4,339, 
ante os R$ 4,458, nos postos 
da Zona Oeste.

Já na capital fluminense, 
foi mais vantajoso comprar 
gasolina que etanol em todas 
as regiões. Enquanto a Zona 
Norte tem os menores pre-
ços para todos os combustí-
veis, a Zona Sul lidera com 
os valores mais caros: por 
lá, os motoristas chegaram a 
desembolsar R$ 5,213 pelo 
litro da gasolina.

Mais de um terço dos consumidores 
comprou produtos orgânicos em 2019

Pesquisa da Associação 
Paulista de Supermercados 
(Apas) com a revista Super
Varejo apontou que 39% dos 
consumidores em 2019 com-
praram pelo menos um item 
orgânico. O número atual é 
9% maior que o mesmo re-
gistrado em 2016. Dados do 
Conselho Brasileiro da Pro-
dução Orgânica e Sustentá-
vel (Organis) informam que 
o mercado brasileiro faturou 
em 2018, R$ 4 bilhões.

De acordo com o estudo, 
o número só não é maior 
porque 56% dos clientes 
apontam o preço como o 

principal fator limitante para 
o consumo de orgânico.

Segundo um levanta-
mento feito com sete super-
mercados de São Paulo e 
comparados com mercados 
orgânicos, de 24 de dezem-
bro até 17 de janeiro, consi-
derando a mesma família da 
fruta, verdura ou legume e 
mesma pesagem, os preços 
podem variar até 237% na 
comparação com produtos 
convencionais como no caso 
do limão – levando em con-
sideração peso e tamanho. 
A diferença de preço ocor-
re tanto pela oferta de pro-

dutos serem mais reduzida 
como também pelos custos 
maiores de produção que o 
orgânico exige. O fato de ter 
uma escala muito menor, o 
produto acaba encarecendo 
o custo por colheita.

Para os clientes, o volu-
me e a logística foram ou-
tros pontos apontados como 
problemas para um consumo 
mais frequente.

Por definição, o produ-
to orgânico é aquele obtido 
dentro de um sistema orgâ-
nico de produção agropecuá-
ria - ou a partir de processos 
extrativistas sustentáveis.

Farmácias 
faturaram
R$ 120,98 
bi em 2019

Com os dados finais refe-
rentes a 2019, o mercado far-
macêutico mostrou mais uma 
vez sua força, crescendo mui-
to acima da economia nacio-
nal. Segundo dados da IQVA, 
analisados pela Federação 
Brasileira das Redes Asso-
ciativistas e Independentes de 
Farmácias (Febrafar), o fatu-
ramento do setor em 2019 foi 
7,6% maior comparado com o 
mesmo período do ano ante-
rior. Isso significa um fatura-
mento de R$ 120,98 bilhões.
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CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.517.139/0001-99 - NIRE 35300513037

ATA de AGE realizada em 11/12/19. 1. Data. Horário e Local. No dia 
11/12/19, às 11h, na sede social da Catumbi Participações S.A., na Av. 
Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º andar, RJ, (“Cia.”). 2. Presença. Presente o 
Acionista Denali Brasil Partners I F - Fundo de Investimento em Partici-
pações Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento 
em participações  no CNPJ 30.871.738/0001-95 e registrado na CVM do 
Brasil, representado pela sua administradora BRL Trust Investimentos 
Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi/SP, CNPJ 
23.025.053/0001-62, representando a totalidade das ações integrantes do 
capital social da Cia., conforme evidenciado no Livro de Presença de Acio-
nistas da Cia. 3. Convocação e Publicações. Dispensada a convocação 
prévia consoante o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade do
capital social da Cia. 4. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Al-
buquerque. Secretário(a): Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado. 5. Ordem
do dia. Deliberar sobre (i) a aprovação do aumento de capital social da
Cia., com a consequente emissão de novas ações (“Aumento de Capital”)
e a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia.; e (ii) caso
aprovada a matéria do item (i) acima, a autorização à administração da Cia. 
para a prática de todos e quaisquer atos necessários à implementação das
referidas deliberações. 6. Deliberações tomadas por unanimidade. Ins-
talada a Assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, deliberou-se pela aprovação, sem ressalvas e por unanimi-
dade: (i) do Aumento de Capital da Cia. no montante de R$ 10.764.085,00,
mediante a emissão de 10.764.085 novas ações ordinárias, nominativas, e
sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão
de R$ 1,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., as
quais serão subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 
30 dias pelo acionista Denali Brasil Partners I F - Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos termos
do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I a esta Ata, passando,
assim, o capital social da Cia. de R$ 52.831.312,00 para R$ 63.595.397,00, 
dividido em 63.595.397 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. 
O preço de emissão pago por cada ação no âmbito do Aumento de Capital
será alocado às contas de capital social e de reserva de capital da Cia., na
proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente. Em decorrência da deli-
beração acima, o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passará a vigo-
rar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º. O capital social da Cia., total-
mente subscrito e integralizado, é de R$ 63.595.397,00, representado por
63.595.397 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) da au-
torização para que a administração da Cia. pratique todos e quaisquer atos
necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. 7. Encerra-
mento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a tratar, e como nenhum
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata na forma de sumário. Reabertos os trabalhos,
esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
RJ, 11/12/19. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente;
Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado - Secretário. Acionista: Denali Brasil
Partners I F - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Investimento no Exterior - p. BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em
28/01/20 sob o nº 3841649. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CACHAMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.470.519/0001-67 - NIRE 33.3.0032868-8

 Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local: No dia 
22/01/20, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, 
sala 1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação 
prévia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de 
Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa: Presidente: Marcelo 
Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da 
Diretoria. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar 
a renúncia do Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel 
em economia, RG 20.441.326-4 -  DETRAN/RJ e CPF nº 109.980.627-58, 
ao cargo de Diretor Presidente da Cia., conforme carta de renúncia enviada 
no dia 20/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Marcelo Marinho 
Cecchetto conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável 
e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de 
cada um. (ii) Aprovar a redesignação do cargo de Diretor sem Designação 
Específica para o cargo de Diretor Presidente da Cia. do Sr. Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, 
RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF nº 025.989.187-89, com mandato de 2 
anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, 
conforme o estatuto social da Cia.. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os 
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os 
presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque 
- Presidente, Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 28/01/20
sob o nº 3842106. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CM VIDIGAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 35.687.970/0001-91 - NIRE 33210886827
1ª Alteração do Contrato Social e Transformação

do Tipo Jurídico Societário de Sociedade Ltda. para S.A. 
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bruno
Lima Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014, OAB/RJ 
e CPF nº 083.569.417-84, residente e domiciliado na Rua Alberto de Cam-
pos, 63/101, Ipanema/RJ (“Bruno”); e Naida Lima Vieira, brasileira, viúva, 
administradora, RG 02494658-4, Detran/RJ e CPF nº 010013317-70, resi-
dente e domiciliada na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ (“Nai-
da”); Únicos sócios da sociedade empresária ltda. CM Vidigal Participações 
Ltda., constituída e existente segundo as leis da República Federativa do 
Brasil, CNPJ 35.687.970/0001-91, com sede na Rua Alberto de Campos, nº 
63/101, Ipanema/RJ, (“Sociedade”), com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCERJA sob NIRE 33210886827; E ainda, na qualidade de sócio ingres-
sante, Agung Brasil Partners I D – Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia Investimento no Exterior, CNPJ 26.545.537/0001-
20, neste ato representado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na 
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62 
(“Agung FIP”); têm entre si justo e acordado tomar as seguintes deliberações, 
todas tomadas por unanimidade, e alterar o Contrato Social da Sociedade, 
de acordo com as seguintes cláusulas e condições: I – Cessão de Quotas: 
1. O sócios Bruno e Naida, acima qualificados, retiram-se da Sociedade nes-
te ato, cedendo e transferindo suas 1.000 quotas, sendo 999 de Bruno e 1
de Naida, com valor nominal de R$1,00, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional, para o sócio Agung FIP, acima qualificado, que
passa a deter a totalidade das 1.000 quotas da Sociedade, com valor nomi-
nal de R$1,00 cada uma, totalizando R$1.000,00. 2. As quotas são cedidas,
com tudo o que representam, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer
ônus, gravames, dúvidas, dívidas e opções de qualquer natureza. 3. Bruno,
Naida, Agung FIP e a Sociedade, neste ato, conferem uns aos outros a mais
ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para mais nada recla-
marem uns dos outros, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação à
cessão e transferência de quotas acima mencionada. II – Transformação
do Tipo Societário: 4. O sócio decide alterar o tipo jurídico societário da
Sociedade de sociedade ltda. para S.A., permanecendo o Agung FIP como
sócio da Sociedade, o qual passa à condição de acionista, recebendo tantas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, quantas forem as quotas
de sua propriedade, e mantendo-se inalterado o capital social, atualmente no 
valor de R$1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, que passa a ser
representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
todas de propriedade do Agung FIP. 5. A Sociedade continuará a operar com 
o mesmo ativo e passivo, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exi-
gências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução
de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades
sociais, sendo garantidos os direitos dos credores, situação essa que a acio-
nista reconhece e aprova, sem quaisquer restrições. 6. O acionista aprovou a 
alteração da denominação social da Sociedade, em virtude da transformação 
do tipo societário, que passará de “CM Vidigal Participações Ltda.” para
“Tanque Participações S.A.”. 7. O acionista aprovou a alteração do endere-
ço da sede social, que passará de Rua Alberto de Campos, 63/101, Ipanema/
RJ, para Rua Alcindo Guanabara, 25, sala 1.804, Centro/RJ. 8. Ato contínuo, 
o acionista aprovou a destituição do Sr. Bruno Lima Cardozo Moreira ao
cargo de Administrador da Sociedade. Em decorrência desta deliberação, foi
aprovada a eleição dos novos membros para compor a Diretoria da Socie-
dade, com mandato de 2 anos ou até a investidura de novos membros elei-
tos em Assembleia Geral: para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr.
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em
administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF nº 025.989.187-89, e para
o cargo de Diretores sem Designação Específica, os Srs. Felipe Franco da
Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e CPF
nº 261.377.018-08 e Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, bacharel
em administração, RG 30.448.755, SSP/SP e CPF nº 289.496.448-00, todos
residentes e domiciliados na Av. Ataulfo de Paiva, 1251, 9º andar – sala
901 Leblon/RJ. Os Diretores ora eleitos foram empossados em seus cargos
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que constam como
Anexo II desta ata, nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado,
sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do Art. 147 da
Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar a Diretoria da
Sociedade e não estarem impedidos de exercer cargos de administração por
lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou em decorrência de cometimento de crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con-
tra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade. Os diretores ora eleitos farão jus a uma remuneração anual
global no exercício social de 2020 no valor de até R$ 100,00, já incluídos
todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos ad-
ministradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
9. À luz das deliberações acima, a acionista aprovou o Estatuto Social, que
integra esta alteração contratual como Anexo I, o qual, juntamente com a Lei
das S.A. e demais disposições legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade
a partir desta data, sendo certo que o Estatuto Social ora aprovado já reflete
todas as deliberações constantes desta alteração contratual. 10. Em segui-
da, foi deliberada a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício,
bem como que as publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas
no DOERJ e em jornal de grande circulação a ser definido. 11. A acionista
autorizou os diretores da Sociedade a realizarem todos os atos necessários à 
efetiva formalização das operações ora estabelecidas, incluindo tomar todas
as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das deliberações ora
tomadas. E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o
presente instrumento em 2 vias, de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas. RJ, 12/12/19. Sócios retirantes: Bruno Lima Cardozo Morei-
ra, Naida Lima Vieira. Acionista ingressante: Agung Brasil Partners I D
- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior - p. BRL Trust Investimentos Ltda.. Jucerja em 28/01/20 sob o
nº 33300333495, 3842049. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ANS faz 20 anos e reforça papel  
na defesa do interesse público

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
está completando 20 anos 
em atividade com o compro-
misso de trabalhar pelo equi-
líbrio e pela sustentabilidade 
do setor de planos de saúde, 
preservando o interesse pú-
blico. Ao longo do período, a 
ANS estabeleceu regras para 
a organização e o funciona-
mento do setor, realizou es-
tudos e promoveu debates 
públicos sobre temas rele-
vantes e implementou medi-
das para incentivar a adoção 
de boas práticas assistenciais 
e de gestão, qualificar os ser-
viços oferecidos pelas ope-
radoras e prestadores e ga-
rantir o acesso da população 
à saúde suplementar.

Com a criação da agência 
reguladora, depois de esta-
belecido o marco regulató-
rio dos planos de saúde (Lei 
nº 9.656/1998), os usuários 

passaram a ter garantias e 
direitos assegurados. Antes, 
foram mais de 40 anos sem 
qualquer interferência do 
Estado na comercialização 
de planos de saúde.

Em um setor tão dinâmi-
co e abrangente, que atende 
23% da população brasileira 
em planos de assistência mé-
dica e 12,6% em planos ex-
clusivamente odontológicos, 
não faltam desafios, como 
o envelhecimento popula-
cional, que demanda mais 
cuidados em saúde, as trans-
formações tecnológicas, o 
desperdício de recursos e os 
custos crescentes.

São mais de 47,2 milhões 
de beneficiários em planos 
de assistência médica e 25,7 
milhões em planos exclu-
sivamente odontológicos, 
atendidos por cerca de 1.000 
operadoras de planos de saú-
de (dados de novembro de 

2019 disponíveis na Sala de 
Situação). Hoje, a ANS é o 
principal canal de relaciona-
mento com os consumidores 
do setor, e mantém índices 
anuais de resolutividade de 
conflitos acima de 90%.

Segundo a agência regula-
dora, suas atuais prioridades 
estão reunidas nos 16 temas 
elencados na Agenda Regu-
latória 2019-2021. Entre eles, 
estão discussões sobre garan-
tia de acesso da população 
aos planos de saúde; adoção 
de modelos eficientes de re-
muneração de prestadores 
que garantam a sustentabili-
dade do setor e resultados em 
saúde; melhorias na cober-
tura assistencial, incluindo o 
aperfeiçoamento do processo 
de revisão do Rol de Proce-
dimentos; a adoção de con-
dutas prudentes na gestão das 
operadoras, e implementação 
de medidas regulatórias para 

qualificar o atendimento pres-
tado pelas operadoras aos be-
neficiários.

“Em 2020, nossos esfor-
ços estarão voltados à cons-
trução de um setor de saúde 
suplementar cujo principal 
interesse seja a geração de 
saúde e à implementação de 
medidas capazes de garantir 
o acesso do consumidor aos 
serviços, por meio da contra-
tação e adesão de planos de 
saúde. Para tanto, estão em 
pauta a elaboração de estu-
dos e fomento à discussão 
sobre políticas regulatórias 
que induzam a formas de 
acesso e que garantam a con-
tinuidade do usuário no sis-
tema de saúde suplementar”, 
ressalta Rogério Scarabel, 
que acumula os cargos de 
diretor-presidente substituto, 
diretor de Normas e Habili-
tação dos Produtos e diretor 
de Gestão Interino.

Kuantta Consultoria divulga programação dos cursos de qualificação
Com objetivo de ampliar 

as possibilidades de aprendi-
zado dos corretores de segu-
ros, colaboradores das corre-
toras e empresas prestadoras 
de serviços ligadas ao setor, 
a Kuantta Consultoria ela-
borou um planejamento de 
aulas com diversos temas, 
para os próximos dois me-
ses. Nos dias 18, 19 e 20 de 
fevereiro, o “Curso prático 
Facebook e Instagram Ads” 
será ministrado pelo sócio da 
Kuantta Digital e especialis-
ta em geração de leads, Alan 
Rodrigues.

Já em março, nos dias 03, 

04 e 05, acontece o curso 
“Corretora de Seguros Estilo 
Startup, ministrado por Arley 
Boullosa. Em seguida,  dias 
10, 11 e 12 de março, o curso 
Gestão Financeira para Corre-
toras de Seguros – Empreen-
der é também administrar”, 
que conta com as aulas do 
Corretor de Seguros e Conta-
dor, André Pequeno; Nos dias 
17, 18 e 19 de março, será a 
vez do “Curso Básico de Se-
guros – Teoria e Prática no 
mercado”, que conta com a 
participação do Coordenador 
de Ensino da Kuantta, Marco 
Aurélio Fonseca.

Segundo Arley Boullosa, 
a Kuantta Consultoria ini-
ciou suas atividades com a 
finalidade de trazer conhe-
cimento e melhores condi-
ções de negócios para os 
corretores. “Estamos em 
um movimento na Kuantta 
de consolidação do modelo 
de negócio que vem sen-
do ajustado durante os três 
anos de existência da em-
presa. Atualmente, 50% da 
nossa operação continuam 
voltada para o ensino, mas 
percebi ao longo do tempo 
que além do que ensinamos 
na sala de aula ou através de 

nossos vídeos, precisamos 
auxiliar essa transição com 
ferramentas que possam ser 
utilizadas para transformar 
a teoria, mesmo com todo 
conteúdo prático e com estu-
dos de cases, em execução”, 
explicou.

As aulas acontecem no 
Centro de Ensino Kuantta, 
na Rua do Mercado, 34, 7º 
Andar, no Centro. Para se ins-
crever, é só entrar em contato 
através do (21) 99137-2357 e 
obter informações detalhadas 
em relação aos horários, va-
lores e planejamento de cada 
curso agendado. 

Odontoclinic: investimentos de R$ 28 milhões
A Odontoclinic anunciou 

investimentos de R$ 28 mi-
lhões em 2020 para continu-
ar o seu plano de expansão 
e inovação. A empresa en-
cerrou 2019 com um fatu-
ramento de R$ 202 milhões, 
alta de 12% em relação ao 
anterior, e projeta alcançar 
R$ 230 milhões neste ano.

Do total de recursos pre-
vistos, aproximadamente 
R$ 22 milhões serão inves-

tidos em novas unidades em 
diversas regiões do Brasil. 
Em 2019 a empresa regis-
trou a abertura de 30 novas 
unidades, aumento de 76,5% 
em inaugurações em relação 
ao ano anterior, fechando o 
exercício com um total de 
201 clínicas em 16 estados.

Outros R$ 6 milhões serão 
destinados à inovação tec-
nológica, especialmente em 
software de gestão e tecnolo-

gias de automação na fábrica 
de alinhadores transparentes 
para ortodontia (impressão 
3D, software de planejamento 
e scanners). A modernização 
dos equipamentos permite a 
realização de serviços de alta 
qualidade, em menos tempo 
e um atendimento com maior 
conforto.

Com a expansão planeja-
da em 2020, a rede de fran-
quias deve proporcionar 

mais de 1.100 vagas dire-
tas e indiretas de emprego. 
“O segmento de franquias 
odontológicas vai continu-
ar crescendo graças a fato-
res como a oferta de servi-
ços mais modernos e menos 
invasivos, o aumento da 
longevidade do brasileiro 
e a crescente preocupação 
com estética, saúde e bem-
estar”, aposta Carlos Leão, 
CEO da Odontoclinic.

Dpvat: 4 mil documentos  
em menos de dois meses

MAG Seguros anuncia dez patrocínios para 2020
No mês em que celebrou 

seus 185 anos de atuação 
ininterrupta, a MAG Seguros 
anuncia os projetos patrocina-
dos pela seguradora especia-
lizada em vida e previdência 
durante o ano de 2020 nas 
linhas de cultura, esporte e so-
cial. Pelo segundo ano conse-
cutivo a seguradora patrocina 
uma das maiores redes de te-
atros do país, a Opus Promo-
ções, que é responsável pela 
administração de nove casas 
em sete cidades brasileiras.

A MAG Seguros também 
patrocina pela primeira vez 

a Nova Orquestra, regida 
pelo maestro Éder Paolozzi. 
Composta por vinte músi-
cos, ela tem como proposta 
promover a democratização 
e o acesso do público a peças 
e concertos clássicos. Outro 
projeto que contou com o in-
vestimento da MAG Seguros 
é o de restauração dos filmes 
do diretor Hector Babenco.

“Entendemos que tam-
bém é nosso papel investir 
na cultura nacional. Por isso, 
realizamos uma curadoria em 
torno de alguns projetos e de-
finimos, conforme nossos cri-

térios e política, aqueles que 
receberiam nosso patrocínio”, 
explica Mirella Lavrini, supe-
rintendente de Comunicação e 
Marca da MAG Seguros.

Já no viés esportivo, a se-
guradora realizou patrocínio 
em três corridas de rua em 
São Paulo, Ribeirão Preto e 
em Brasília. A MAG Seguros 
tem como objetivo promover 
a qualidade de vida e, como 
consequência, a longevidade 
das pessoas, tema que é a cau-
sa do grupo Mongeral Aegon. 
“Os nossos patrocínios acon-
tecem em um momento em 

que acabamos de modernizar 
as nossas marcas comerciais e 
acreditamos que contribuirão 
para o nosso reconhecimento 
nas praças as quais realizamos 
investimentos”, completa La-
vrini.

A MAG Seguros também 
realizou doações para o Hos-
pital Pequeno Príncipe, em 
Curitiba; para a APAE, em 
Goiânia; Associação Mário 
Penna, em Belo Horizonte; e 
para o Instituto de Pesquisas 
e Projetos Empreendedores, 
em Contagem, na região me-
tropolitana de Minas Gerais.

Foi lançado, em dezembro, 
um recurso para simplificar o 
envio de documentações pen-
dentes dos pedidos de indeni-
zação do Seguro Dpvat. Antes 
de completar dois meses de 
seu lançamento, a plataforma 
recebeu cerca de 4.558 uplo-
ads de documentos, dando 
andamento às análises dos pe-
didos. Desta forma, os benefi-
ciários não precisam mais se 
deslocar até o ponto de aten-
dimento para envio de novos 
documentos.

Do total de documentos, 
a cobertura de invalidez 
permanente foi responsável 
por 54,76% dos envios, a de 
morte por 24,42% e os reem-

bolsos de despesas médicas 
(DAMS) por 20,82%.

A ferramenta possibilita 
o envio, de uma vez só, da 
documentação complemen-
tar sem a necessidade de 
retornar ao ponto físico de 
atendimento. Para isso, o 
beneficiário deverá ter, em 
mãos, o número do sinistro e 
CPF, além de todos os docu-
mentos pendentes. Toda do-
cumentação deve estar com 
a extensão em pdf e a soma 
dos arquivos não pode ultra-
passar os 128 MB.

Para acessar o site, basta 
clicar aqui. https://documen-
tospendentes.seguradorali-
der.com.br/

Porto Seguro patrocina evento 
de investimentos no Rio

A Porto Seguro será uma 
das patrocinadoras do In-
vestSmart 2020, que acontece 
nestas quinta e seta-feira no 
Rio de Janeiro. Com organiza-
ção da InvestSmart, assessoria 
de investimentos credenciada 
à XP, o evento contará com 
a presença de nomes impor-
tantes da economia nacional 
e vai abordar a transforma-
ção do setor financeiro, além 
de divulgar previsões para o 
segmento este ano. A Porto 
Seguro terá um estande aberto 
para receber o público durante 
o encontro.

No segundo dia de evento, 
o vice-presidente comercial e 
de marketing da Porto Seguro, 

Rivaldo Leite, vai apresentar 
as multissoluções da compa-
nhia centradas no cliente, des-
tacando as oportunidades no 
ramo financeiro.

Para o executivo, o InvestS-
mart 2020 é um excelente mo-
mento para trocar experiências 
e informações estratégicas so-
bre o mercado. “É uma opor-
tunidade que pode gerar novos 
negócios e parceiros para a Por-
to Seguro. Queremos entender 
as necessidades e expectativas 
do público e estreitar relacio-
namento com grandes players 
do mercado. O Rio faz parte da 
história da Porto Seguro e é um 
mercado estratégico para nós”, 
ressalta.
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Joalheria suíça de Isabel  
dos Santos pede falência

Por não ter encontrado comprador, a joalheria De 
Grisogono, da qual Sindika Dokolo, marido da empresária 
Isabel dos Santos, é um dos controladores, pediu falência 
nesta quarta-feira, devido à quantidade elevada de dívidas. 
Tal fato foi comunicado aos 65 trabalhadores da fábrica 
de Plan-les-Ouates, na Suíça. O consórcio internacional 
de jornalistas havia denunciado a utilização de dinheiro 
público angolano nesta empresa, especializada em com-
ercializar diamantes negros. Na semana passada, Helder 
Pitta Grós, procurador-geral de Angola, admitiu o finan-
ciamento de US$ 200 milhões feito pela angolana Sodiam, 
empresa pública de diamantes, para a compra da joalheira 
suíça. E explicou que, em agosto de 2010, o ditador José 
Eduardo dos Santos decidiu comercializar os diamantes 
angolanos no mercado internacional e, para tanto, ordenou 
a aquisição da De Grisogono, joalheria de luxo que se en-
contrava em falência técnica por causa da elevada dívida 
para com os bancos UBS, Banco Cantonale de Genebra 
e BCV. Então, comprou a dívida e ofereceu o negócio a 
Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, sua filha e seu genro.

Lucro cai, mas Santander mantém dividendos
Pela primeira vez, desde 2012, o Santander registra uma 

queda no seu resultado líquido, ao obter € 6,5 bilhões no 
ano passado, quantia 17% menor do que a do exercício 
anterior. Essa redução foi consequência de uma série de 
fatores extraordinários que provocaram impacto de € 1,7 
bilhão que, embora tenha ganho € 693 milhões com a ven-
da de uma unidade ao Credit Agricole, registou custos não 
recorrentes de € 1,5 bilhão no Reino Unido e de € 864 
milhões em reestruturação para a integração com o Popu-
lar. Excluindo-se esses itens extraordinários, os lucros do 
Santander aumentariam 2% para € 8,3 bilhões. Apesar 
da queda no lucro, o Santander manteve o compromisso 
de pagar um dividendo, em dinheiro e ações, de 23 cên-
timos por ação, remuneração igual à do ano passado. O 
Santander Brasil, no ano passado, obteve lucro de R$ 14,2 
bilhões, com crescimento de 16,6% na comparação com o 
do exercício anterior.

PIB da China vai cair muito pouco
A epidemia de coronavirus já reduziu em US$ 1,5 tril-

hão o valor de mercado das ações no mercado mundial. 
Apesar de alguns economistas acreditarem que o vírus 
afetará fortemente a economia chinesa, devido às re-
strições de circulação de pessoas e eventual fechamento 
de portos, aeroportos e outros, os do Wells Fargo acredi-
tam que o impacto será muito pequeno. No cenário básico 
da instituição, com uma probabilidade de ocorrer entre 
70% a 80%, a desaceleração do PIB chinês será de apenas 
0,15 ponto percentual em relação aos dados revelados an-
tes da eclosão do coronavírus. Em números, o Wells Fargo 
reduziu a expectativa de alta do PIB chinês de 5,9% para 
5,8%, pois consideram que o governo chinês conterá a 
epidemia no médio prazo, após enrijecer algumas medidas 
de segurança sanitária e trânsito de pessoas no país.

Venda de torres é notícia velha. Essa é nova
A nova: a Pharol comunicou a Comissão de Mercados 

de Valores Mobiliários que a Oi fez um depósito de ga-
rantia no valor de € 34,3 milhões pela venda da partici-
pação na Unitel, para proteger a empresa portuguesa no 
caso de eventual condenação em contingências tributárias 
da responsabilidade da companhia brasileira. Esta trans-
ferência de recursos é por causa do acordo entre as duas 
empresas de encerrar todos os litígios judiciais no Brasil 
e em Portugal.

A velha: o jornal Valor publicou que a Oi tenta fechar 
até março a venda de 700 torres e arrecadar R$ 700 mil-
hões. Em relação ao questionamento da B3, Camille Loyo 
Faria, diretora de Finanças e Relações com Investidores 
da empresa, esclareceu que as informações específicas de 
que trata a notícia constam de forma detalhada do Plano 
Estratégico, tendo sido abordadas também quando da di-
vulgação do resultado do terceiro trimestre de 2019 e em 
diversas outras ocasiões. Caramba, isso é requentar ou 
publicar notícia velha.

Norte-americanos na bolsa brasileira
A empresa norte-americana Capital Research Global 

Investors adquiriu 5,01% do capital da B3, com a compra 
de 103 milhões de ações ordinárias. A empresa de Los An-
geles não se manifestou sobre a transação.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia, a ser realizada em 04/02/2020, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 
(parte), Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a 
fim de deliberar sobre a rerratificação dos valores da distribuição de lucros 
da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia, 
mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma 
do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações. 

Rio de Janeiro, 27/01/2020. 
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

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. 
Jucerja nº 3841506, em 28/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Está Ata foi publicada na íntegra neste jornal na edição do dia 27/01/2020.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.883.406/0001-41 - NIRE 33.3.0032843 -2 

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, 
às 12h, na sede social da Armação dos Búzios Participações S.A. (“Cia.”), 
na Rua Alcindo Guanabara, 25, sl. 1.804, Centro/RJ. Convocação e Pre-
sença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da 
Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de 
acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme 
assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretá-
rio: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar sobre a renúncia e 
eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e 
por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Marinho Cecchet-
to, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4 Detran/RJ 
e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente da Cia., conforme 
carta de renúncia enviada no dia 20/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. 
e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente a mais am-
pla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. (ii) Aprovar a redesignação do cargo de 
Diretor sem Designação Específica para o cargo de Diretor Presidente da 
Cia. do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, 
bacharel em administração, RG 11.605.282-0 IFP/RJ e CPF 025.989.187-
89, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Direto-
ria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso 
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Re-
abertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por 
todos os presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 
28/01/20 sob o nº 3842027. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

ANDARAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.612.564/0001-09 - NIRE 33.3.0032917-0

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 
22/01/20, às 12h, na sede social da Andaraí Participações S.A. (“Cia.”), 
na Rua Alcindo Guanabara, 25, sl. 1.804, Centro/RJ. Convocação e Pre-
sença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da 
Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de 
acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme 
assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: 
Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar sobre a renúncia e elei-
ção dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Marinho Cecchetto,
brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4 DETRAN/RJ 
e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente da Cia., conforme 
carta de renúncia enviada no dia 20/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. 
e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente a mais am-
pla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. (ii) Aprovar a redesignação do cargo de 
Diretor sem Designação Específica para o cargo de Diretor Presidente da 
Cia. do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, 
bacharel em administração, RG 11.605.282-0 IFP/RJ e CPF 025.989.187-
89, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Direto-
ria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso 
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Re-
abertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por 
todos os presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 
28/01/20 sob o nº 3841738. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de Dezembro de 
2019. Jucerja nº 3841510, em 28/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Está Ata foi publicada na íntegra neste jornal na edição do dia 27/01/2020.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de Janeiro de 
2020. Jucerja nº 3841512, em 28/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Está Ata foi publicada na íntegra neste jornal na edição do dia 27/01/2020.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ: 33.255.787/0001-91
AUDITORIA AMBIENTAL

A IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A torna público que en-
tregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 15.01.2020, Relatório 
de Auditoria Ambiental do ano de 2019 para fabricação de produtos quími-
cos diversos - cargas para extintores de incêndio, reveladores e fixadores 
preparados para fotografia, solução para baterias, fluídos para freios, de-
sincrustantes para caldeiras, reagentes para análises, corantes para mi-
croscópio, e informa que este estará à disposição para consulta na Rua 
Dr. Sabino Arias, 187 - Mantiquira no Município de Duque de Caxias, no 
período de 17/02/2020 a 17/03/2020, das 8h às 16h. Informa, ainda, que o 
referido relatório também estará disponível para consulta na biblioteca do 
INEA, na Av. Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 9h às 12h e das 13h30 
às 17h30. (Processo PD-07/014.622/2017).

Brexit faz lucro mundial  
do Santander cair 17%
Brasil respondeu 
por 28% do ganho 
global do banco 

O banco espanhol San-
tander anunciou nesta quar-
ta-feira uma queda de 17% 
no seu lucro líquido global 
em 2019, consequência da 
grande depreciação de sua 
filial britânica, prejudicada 
pela incerteza do Brexit. Já 
na América Latina, respon-
sável por 46% do lucro da 
instituição, os resultados 
foram positivos.

Conforme a agência 
AFP, o lucro líquido de € 
6,515 bilhões superou, no 
entanto, as previsões dos 
analistas entrevistados pela 
agência de notícias finan-
ceiras Factset, que projeta-
vam um resultado de € 6,27 
bilhões. O banco recorda 
que, no ano passado, teve 
de enfrentar saneamentos 
no valor de € 1,737 bilhão, 
devidos em sua maior parte 
a um “ajuste do fundo de 
comércio do Reino Unido”, 

de € 1,491 bilhão, anuncia-
do em setembro. Também 
enfrentou “custos de rees-
truturação em vários mer-
cados”, em particular na 
Espanha, onde o grupo está 
cortando 3.200 postos de 
trabalho.

O Santander afirmou em 
setembro que a depreciação 
no Reino Unido era motiva-
da pelos “efeitos negativos” 
da regulamentação britânica, 
que obriga os bancos a sepa-
rar sua atividade de varejo 
(contas correntes, depósi-
tos, etc.) de suas operações 
de banco de investimento, 
e também pelo impacto da 
incerteza do Brexit sobre o 
crescimento do país.

O Reino Unido, que já foi 
o principal mercado do San-
tander, vem perdendo impor-
tância na contribuição para os 
resultados do banco, o maior 
em capitalização na Bolsa na 
zona do euro, desde o referen-
do sobre o Brexit em 2016. O 
país agora representa apenas 
11% de seu lucro global. 

O Santander reafirmou as 
metas de crescimento a mé-
dio prazo do lucro por ação 
e projeta um aumento do di-

videndo em dinheiro para o 
exercício 2019, o que signi-
fica “mais que dobrá-lo des-
de 2014”.

Brasil

O Brasil se tornou o 
maior mercado do banco, 
com a contribuição de 28% 
do lucro mundial. O banco 
divulgou nesta quarta-feira 
o balanço do mercado brasi-
leiro. O lucro líquido obtido 
no quarto trimestre de 2019 
somou R$ 3,75 bilhões, alta 
de 3,9% em relação aos três 
meses anteriores, quando o 
ganho havia ficado em R$ 
3,608 bilhões. No ano passa-
do, o lucro do banco alcan-
çou a R$ 14,181 bilhões, alta 
de 16,6% sobre 2018.

Além de o Brasil ser o 
maior mercado do Santan-
der, com 28% do lucro glo-
bal, o país registrou aumento 
do lucro ordinário de 16%, 
estimulado pelo “crescimen-
to sustentável da receita” e 
“bom controle de custos”, 
divulgou a instituição. O 
Santander destacou que seu 
crédito na maior economia 
da América Latina cresceu 

8%, e o número de clientes 
digitais 18%, a 13,5 milhões.

As receitas totais do ban-
co somaram R$ 65.379 bi-
lhões em 2019, aumento de 
6,8% em doze meses e 3,8% 
em três meses. A margem fi-
nanceira somou R$ 46.695 
bilhões no ano de 2019, alta 
de 6,4% em doze meses, em 
reflexo principalmente do 
bom desempenho da mar-
gem de crédito, em função 
do maior volume em todos 
os segmentos.

A carteira de crédito total 
atingiu R$ 352.028 bilhões 
em dezembro de 2019, ex-
pansão de 15,3% em doze 
meses (ou alta de 14,9% 
desconsiderando o efeito da 
variação cambial), com de-
sempenho positivo em todos 
os segmentos, sendo os des-
taques pessoa física e gran-
des empresas. Em três me-
ses, o saldo total de crédito 
aumentou 6,2%. O banco in-
formou que sua participação 
de mercado em crédito al-
cançou 10,0% em novembro 
de 2019, o que representa o 
maior patamar dos últimos 
dez anos, e uma alta de 0,75 
p.p. em doze meses. 

B3 e Anbima fazem 
diagnóstico sobre o 
mercado de capitais

“Estamos vendo o desen-
volvimento de uma nova 
geração de brasileiros muito 
mais interessados em lidar 
com questões financeiras e 
participar de um mercado que 
vem se aprofundando”, as-
sinala Gilson Finkelsztain, 
presidente da B3. O execu-
tivo refere-se ao mercado de 
capitais que será debatido na 
segunda edição do Congresso 
Brasileiro de Mercado de Capi-
tais, uma parceria da bolsa pau-
lista com a Associação Brasilei-
ra das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (An-
bima). O evento acontece nos 
dias 25 e 26 de maio, na Bienal 
de São Paulo.

São três as principais con-
dições macroeconômicas para 
que se estabeleça um ambiente 
favorável ao desenvolvimento 
do mercado de capitais: equi-
líbrio fiscal, estabilidade mo-
netária e segurança jurídica. O 
estudo apontou os benefícios 
econômicos e sociais que o 
fortalecimento do mercado de 
capitais traria para o Brasil e su-
gere um conjunto de iniciativas 
capaz de acelerar a participação 
das fontes privadas de financia-
mento de longo prazo, frisou a 
Anbima.

De acordo com os dados 

apurados de janeiro a junho 
de 2018, a captação total das 
companhias brasileiras via 
mercado de capitais atingiu 
R$ 144,5 bilhões, volume que 
superou a média do perío-
do nos últimos sete anos (R$ 
122,5 bilhões). No semestre, 
as debêntures de infraestrutu-
ra (regidas pela Lei 12.431) 
bateram recorde de emissões 
desde sua criação, em 2011, 
somando R$ 9,6 bilhões. Nes-
sa modalidade, o total alcan-
çado a partir de 16 operações 
foi quase quatro vezes maior 
do que o registrado entre ja-
neiro e junho de 2017, quando 
também foram realizadas 16 
operações.

Os cenários de crescimento 
que balizam o estudo pressu-
põem a ampliação dos inves-
timentos, estimulados pelo 
mercado de capitais. A proje-
ção atual é que os investimen-
tos totais do país saiam de R$ 
1,02 trilhão (em 2017) para R$ 
1,38 trilhão até 2022. Esse vo-
lume poderia ser incrementado 
em 21,2% em 2022 se o Brasil 
alcançasse um mercado de ca-
pitais do porte de países desen-
volvidos. A taxa corresponde a 
um aumento de R$ 294 bilhões 
no investimento total projetado 
para o período.

Empréstimos bancários 
avançaram 6,5% em 2019

Em dezembro de 2019, 
o estoque de todos os em-
préstimos concedidos pelos 
bancos ficou em R$ 3,470 
trilhões, com expansão de 
1,6% em relação a novem-
bro. No ano, a expansão foi 
de 6,5% e, em 12 meses, 
também 6,5%. Segundo da-
dos divulgados nesta quar-
ta-feira pelo Banco Central 
(BC),  o saldo do crédito 
correspondeu a 47,8% de 
tudo o que o país produz,  o 
Produto Interno Bruto (PIB), 
com crescimento de 0,5 pon-
to percentual em relação a 
novembro.

O BC também revelou 
que os juros do rotativo do 
cartão de crédito avança-
ram e do cheque especial 
caíram em dezembro de 
2019. Lembrando que as 
taxas dessas modalidades 
de crédito são as mais caras 
entre as oferecidas pelos 
bancos.

A taxa média do rotativo 
do cartão de crédito subiu 
0,6 ponto percentual em re-
lação a novembro, chegando 
a 318,9% ao ano. Em todo o 
ano passado, o crescimento 
foi 33,5 pontos percentuais. 
A taxa estava em 285,4% ao 
ano no fim de 2018. A taxa 
média é formada com base 
nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplen-
tes.

O cliente adimplente, 
que paga pelo menos o 
valor mínimo da fatura do 
cartão em dia, a taxa che-
gou a 287,1% ao ano em 
dezembro, queda de 6,7 
pontos percentuais em rela-
ção a novembro. Já a taxa 
cobrada dos clientes que 
não pagaram ou atrasaram 
o pagamento mínimo da fa-
tura (rotativo não regular) 
os juros subiram 5,3 pon-
tos percentuais, indo para 
339,6% ao ano.

O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. O crédito rotativo 
dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financei-
ras parcelam a dívida. Na 
modalidade de parcelamen-
to das compras pelo cartão 
de crédito, a taxa chegou a 
176% ao ano em dezembro, 
com queda de 2,7 pontos 
percentuais.

Cheque especial

Já a taxa de juros do che-
que especial caiu 4,1 ponto 
percentual em dezembro de 
2019 comparada a novem-
bro, e chegou a 302,5% ao 
ano. No ano, a queda foi de 
10,1 pontos percentuais. Em 
dezembro de 2018, a taxa es-
tava em 312,6%.




